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Egy magyar kutató megtalálta az immunrendszer svájci bicskáját

2019. április. 12. hvg.hu
Egy fiatal orvos-kutató, Manczinger Máté tisztán bioinformatikai eszközökkel fedezte fel az emberi immunrendszer és a
kórokozók sokfélesége közötti alapvető összefüggést. Az MTA
Szegedi Biológiai Kutatóközpontban, Pál Csaba műhelyében
végzett munka eredményei a védőoltások alkalmazásában és
az antibiotikumos kezelés megválasztásában is fontosak lehetnek.
Az egyre gyarapodó biológiai adatbázisok publikus elérhetősége soha nem látott esélyhez juttatja a magyar kutatókat. Az
amerikai szövetségi és európai uniós kutatásfinanszírozó
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szervezetek ahhoz a feltételhez kötik támogatásukat, hogy a
kutatás során létrejött adatok nyilvánosan hozzáférhetők legyenek. Így áll elő az a számunkra (is) kedvező helyzet, hogy a
„mások pénzén” megtermelt irdatlan adattengerben szinte ingyen lubickolhatunk: nem kell hozzá más, mint egy internetkapcsolattal rendelkező számítógép. Meg persze – és itt rejlik a lényeg – kell egy ötlet, hogy mit és miért keressünk.
Manczinger Máté ötlete – idézi az MTA SZBK Evolúciós Rendszerbiológiai Csoportot vezető Pál Csabát a Magyar Tudományos Akadémia híroldala – úgy indult, mint körvonalazódó feltevés a kórokozóknak az immunrendszerre – egészen pontosan
az MHC-immunfehérjék evolúciójára – gyakorolt hatásáról. A fiatal orvos-kutató elméletének lényege az volt, hogy
ha sok kórokozó van a környezetben, akkor ennek hatására az
immunrendszer is sokoldalúbbá válik.
Ezt az állapotot azonban nem érdemes általában fenntartani,
valószínűleg azért, mert kevésbé hatékony egy-egy kórokozó
ellen, és nagyon költséges a szervezet számára.
Egy hasonlattal élve: a sok kórokozót tartalmazó területeken elengedhetetlen lehet a túléléshez a svájcibicska-szerű sokoldalúság. Ha elveszünk a dzsungelben, és egyetlen eszközzel kell
boldogulnunk, jó, ha az a szerszám kés, villa, olló, csavarhúzó és
iránytű is egyben. De ha nem épp ezer veszély leselkedik ránk,
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praktikusabb mindig az adott feladatra legalkalmasabb eszközt
választanunk, és a maguk szakterületén semmilyen svájci
bicska nem vetekedhet a kenyérvágó késsel, a körömollóval
vagy a motoros csavarbehajtóval.
Az eredmények a rangos PLoS Biologyban jelentek meg, a tanulmányban sikerült bizonyítékokkal alátámasztani az eredeti
elképzelést. A kutatásnak fontos eredményei lehetnek az orvostudomány számára is. A csoport most azon dolgozik, hogy
összefüggést mutasson ki a védőoltások hatékonysága és az immunrendszer sokoldalúságának oka között.

Génszerkesztéssel gyógyíthatják a rákot
JUHÁSZ EDINA

2019.04.17. index.hu

A CRISPR-Cas9 nevű génszerkesztő néhány év alatt felforgatta a
tudományos világot. A technológia lehetővé teszi kutatóknak a
DNS célzott szerkesztését, pontosan és minden eddiginél rugalmasabban. A kutatók egy része szerint ez jelentheti a megoldást a vírusokkal, betegségekkel vívott harcban, de akár ellenállóbb növényeket is lehet majd a segítségével termelni. A kritikusok azonban túl gyorsnak tartják a módszer terjedését, miközben a lehetséges kockázatokról és következményekről túlságosan keveset tudunk.

Tudományos körökben is nagy vitát kavar, hogy mennyire etikus a használata, ha emberek génszerkezetét módosítják. A legnagyobb felháborodást az váltotta ki, mikor kínai tudósok közreműködésével állítólag génszerkesztett újszülöttek jöttek világra. Azért csak állítólag, mert Ho Csienkuj nem hozta nyilvánosságra a munkáját, így nem tudni, hogy valóban történt-e
génszerkesztés. Mindenesetre a tudóst őrizetbe vették, az
Egészségügyi Világszervezet pedig elítélte, hogy reprodukciós
célokra használják a génszerkesztést. Döntésüket azzal magyarázták, hogy a DNS-ben bekövetkező változások továbböröklődhetnek a következő nemzedékekre.
Az NPR szerint most viszont zöld utat kapott egy olyan kutatás,
ami a CRISPR módszerrel gyógyítaná a rákot. A tanulmányt a
Pennsylvania Egyetem jegyzi, és szóvivőjük megerősítette,
hogy két pácienst kezelnek génszerkesztéssel. Az egyik
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betegnek többszörös mielómája, a másiknak szarkómája van,
egyikük állapota sem javult a standard kezelések után sem.

információk nem kerültek nyilvánosságra. Úgy tudni, összesen
18 pácienst fognak ezzel a módszerrel kezelni.

Nem ők, de több kanadai, amerikai és európai orvoscsoport is
bejelentette már, hogy a CRISPR segítségével szeretnének különböző betegségeket gyógyítani, így úgy tűnik, hogy 2019 lehet az az év, amikor sorra jöhetnek az orvostudományi áttörések – legalábbis ezt remélik a kutatók.

Mi másra lehet használni?

Miben más ez, mint a kínai embriók génmódosítása?
Ho Csienkuj embriók génszerkezetét szerkesztette, és ez azt jelenti, hogy ezt a módosított szerkezet öröklődhetne generációkon keresztül. Ráadásul mindezt akkor tette, amikor nem is volt
egyértelmű, hogy a CRISPR ilyen jellegű felhasználása mennyire
biztonságos. Azóta újabb változata van a CRISPR-nek, és orvosi
felhasználás során az egyének DNS-ében végeznek módosításokat, ami miatt nem lehetnek disztópikus félelmek az emberi faj
újratervezéséről, ráadásul ezeket a tanulmányokat nagyon óvatosan és körültekintően készítették elő annak érdekében, hogy
minden zavaró vagy nem várt következményt elkerüljenek.
Eddig a legtöbb hasonló kutatást Kínában végezték, most viszont a Pennsylvania Egyetemen a páciensek immunrendszerének sejtjeit módosítják, majd visszaültetik a páciensbe. A teória
az, hogy a módosításnak köszönhetően az immunrendszer elpusztítja a rákos sejteket, de ennél több és részletesebb

Két olyan tanulmányt is engedélyeztek, ami genetikai eredetű
vérrendellenességeket is gyógyíthat. Az egyik ilyen a sarlósejtes
vérszegénység, a másik a béta-talaszémia, utóbbinál egy páciens már megkapta a kezelést, és hamarosan több helyen is elindul a kutatás és a konkrét kezelés. Szintén hamarosan indul
az a kezelés, amivel Leber-féle veleszületett vakságot próbálnak kezelni, ami egy ritka örökletes szembetegség, ami azért is
lesz különösen izgalmas, mert testen belül kell használni a
CRISPR technológiát, és nem az eddig megszokott módon, azaz
hogy kivesznek sejtet, szerkesztik, majd visszaültetik az emberi
testbe.
Ennek a technológiának is megvannak a maga kockázatai, a tudósok leginkább attól tarthatnak, hogy a génszerkesztés miatt
olyan betegség alakulhat ki a páciensnél, amire nem is számítottak. Ráadásul még így is rengeteg orvosetikai kérdést felvet
a módszer. Bár az első eredmények vagy eredménymorzsák
még idén megjelenhetnek, arra, hogy széles körben elterjedjenek ezek a fajta kezelések, még biztos, hogy éveket kell várni
még akkor is, ha maga a technológia működik.
(Borítókép: picture alliance / Getty Images Hungary)
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Az érzelmeinket követjük, amikor egy illat
után megyünk
JEKI GABRIELLA 2019.04.23. origo.hu
A kutyák és bizonyos rágcsálók a szagokat követve tájékozódnak és közben elkerülik a nemkívánatos tereptárgyakat, ezért
a kutatókban felmerült a kérdés: vajon az emberekben is megtalálhatóak ezek a képességek? Jay Gottfried, a Pennsylvania
Egyetem neurobiológusa a fenyő és a banán illatának keverésével egy egyedülálló kombinációt hozott létre, hogy meg
tudja megfejteni, hogy az emberi agy ilyen szaginformációkat
használhat egy kétdimenziós környezetben.
A szaglás nagy hatással van az életminőségünkre
Az öt érzékünk mindegyikének egyedülálló és fontos szerepe
van az életünkben, de néha úgy tűnik, hogy a szaglás olyan,
mint egy családban a fekete bárány– mondta Jay Gottfried, a
Penn Integrates Knowledge neurobiológus professzora. – A
szaglásra ugyanis nyilvánvalóan nincsen szükségünk például ahhoz, hogy vezetni tudjunk egy autót, ám mégis nagy hatással
van az életminőségünkre.

Az ember 10 alapszagot tud megkülönböztetni
AFP/KENZO TRIBOUILLARD

FORRÁS:

A szakember már több mint 15 éve tanulmányozza az illatok tudományát, és mindenek előtt arra volt kíváncsi, hogy az agy hogyan közreműködik abban, hogy mi emberek érezzük, beazonosítsuk és egymástól megkülönböztessük a különböző szagokat. Egy, a közelmúltban végzett kutatása szaglás térbeli navigációban játszott szerepére fókuszált, ami kétségtelenül az
egyik szaglórendszer legfontosabb funkciója.Gottfried és kollégái legfrissebb tanulmányukat a Neuron című tudományos folyóiratban publikálták.
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Segítenek a térbeli navigáció során
A kutatás során a fenyő és a banán illatok különböző kombinációit alkalmazták egy kétdimenziós rács kialakítására, amit
Gottfried „illat látképnek" nevezett el. A kísérletbe bevont önkéntesek bizonyos szagkeverékek alapján mozogtak az „indulás" és az „vége" rácspontok között, és a megfigyelések alapján
az agyi válaszok „hatszögletű szimmetriával aktiválási mintát"
mutattak.

Ez azt jelenti, hogy kialakítottak egy úgynevezett „szagló térképet", és a kialakult minta végül nagyon is hasonlított egy rácsszerű, térképezési struktúrára. Ez pont olyan volt, mint amilyen
az állatoknak segít a térbeli navigáció során, amikor követnek
egy szagot vagy illatot.
Számos izgalmas felfedezést tettünk, többek között azt, hogy
funkcionális képalkotó technikákat alkalmazva egyfajta rácsszerű architektúrára bukkanhatunk az emberi agyban– magyarázta Gottfried. – Most összegyűjtöttük az eddig elvégzett, a
szaglással kapcsolatos navigációs kutatási eredményeket, majd
ezeket egy kétdimenziós tér meghatározására használtuk.
Mentális segítséget kaptak az önkéntesek
Gottfried és munkatársai kutatásuk alapjául egy 2014-es modellt alkalmaztak, amelyben a szakemberek korábban egy hatszögletű koordináta rendszert alkalmaztak. Összesen huszonöt
tesztet végeztek, és ezek során azt kérték az önkéntesektől,
hogy végezzenek el egy „szaglási navigációs feladatot" a kialakított arénában.

Hogyan tudjuk követni a szagokat, illatokat?
PEXELS.COM

FORRÁS:
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illeszkedett az „illat látképhez". Az eredmények azt mutatták,
hogy az emberek az érzelmeiket követve el tudják sajátítani ezt
a típusú navigációt, és a változó intenzitású szagok elvezethetik
őket a végcéljukhoz, pont úgy, mint a lángossütőhöz a vízparton.
A szagok érzékelése igazán egyedülálló célt szolgál, és olyan
előnyüket is biztosít, amit más érzékek nem tudnak nyújtani–
zárta gondolatait Gottfried.

Új antibiotikumokat lehet kifejleszteni a halakból
ORIGO 2019.04.13.

A szag intenzitása a szagforráshoz közeledve nő
PEXELS.COM

FORRÁS:

Hat, különböző intenzitású babán és fenyőillat keverékét használták, és a résztvevők „mentális segítséggel", tehát a memóriájukra és az érzelmeikre hallgatva haladtak végig a kezdőponttól a végcélig, majd jelezték, hogy a mozgásuk hogyan

Az antibiotikum-rezisztencia olyan potenciális veszélyt jelent,
hogy a szakértők figyelmeztetnek arra, olyan helyzetet érhetünk el, melyben a mindennapi fertőzések is lehetnek életveszélyesek. Az NHS (a brit országos egészségügyi szolgálat)
célja, hogy 2024-ig 15 százalékkal csökkentsék az antibiotikum-felhasználást, annak veszélyei miatt.
A kutatók most új antibiotikumokat találtaka halnyálka rétegeiben, amelyek a fiatal halak külső testfelületét borítja.A nyálka
maga is megvédi a halakat a káros baktériumoktól, gombáktól
és vírusoktól.
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Az Amerikai Kémiai Társaság tavaszi országos találkozóján, Orlandóban, Floridában bemutatott kutatásban a dél-kaliforniai
partvonalon 17 kifogott halfajta esetében 47 különböző baktériumtörzset találtak a halnyálkákban. Az általuk előállított anyagokat összegyűjtötték, és tesztelték az antimikrobiális képességeiket.
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kisebb arányban képesek kezelni az E coli-t is.Néhány esetben
a problémás Candida albicans gomba, sőt még a vastagbélrák
sejtjei ellen is hatékonynak bizonyultak.
A kutatók most azon vannak, hogy kiválasszák, hogy ezeknek a
vegyi keverékeknek mely anyagai mögött vannak az antimikrobiális hatások.
Cikkünk a Theguardian.com írása alapján készült.

Csaknem kétszázezer vírust találtak a Föld
óceánjaiban megbújva
JEKI GABRIELLA 2019.04.26. origo.hu

A tudósok most újfajta antibiotikumok előállításával kísérleteznek – a halnyálka lehet egy ilyen forrás, melynél már értek is el
sikereket, de a kutatás még nagyon kezdetleges fázisban van
FORRÁS: PÉCS ZOO
A csapat azt mondja, hogy számos haltörzs olyan vegyi keveréket termelt, amelyek képesek voltak kezelni a meticillin-rezisztens Staphylococcus aureust vagy más néven az MRSA-t, és

Négy évig egy vitorláshajó fedélzetén utazva a kutatók közel
200 ezer tengeri vírusfajt azonosítottak. Megdöbbentek, mert
a most kapott adat a korábbi felmérésekben dokumentált 15
ezerhez képest jelentős emelkedést mutat. A felülvizsgálat új
részleteket tárt fel a tengeri vírusokról az óceáni ökoszisztéma
működésében.
Több ezer új vírusfajra bukkantak
A vírusok az élet peremén élnek: nem rendelkeznek sejtekkel,
nem végeznek szabályos biológiai folyamatokat, én nem mellesleg önállóan szaporodnak. Ezek a mikroszkopikus biológiai
organizmusok csak más élőlények sejtjeiben, parazitaként
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képesek szaporodni. Eredetük a mai napig homályos és bizonytalan. Tagadhatatlanul fontos szerepet játszanak az ökoszisztémában, ahol élnek, hiszen a vírusok minden ökoszisztémában
megtalálhatóak, létszámukat tekintve a leggyakoribb organizmusok a Földön.
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Hozzátette, hogy ennek ellenére egyelőre nagyon keveset tudtak a tengerbiológusok az óceánjainkban élő vírusokról. Hogy
ezt orvosolják,a kutatók 2009 és 2013 között egy úgynevezett
négyéves „vírusvadászatot" indítottak a Föld körül és bejárták
a világ óceánjait egy Tara névre hallgató hajóval.Igen meglepődtek, amikor azt tapasztalták, hogy az óceáni áramlatok nem
mossák, nem keverik össze az egyes vírusfajokat. A szakemberek ezért a vírusokat öt területi kategóriába tudták sorolni. A
most publikált tanulmányban arról is beszámolnak, hogy döbbenetes eredményeket kaptak az Északi-sarkon, ahol eddig csupán igen kevés ismert vírusfajról volt ismert adatuk, most viszont több ezer fajra bukkantak.
Befolyásolják a tengeri ökoszisztémát

Megdöbbentő adatokra bukkantak a kutatók az óceáni ökoszisztémát vizsgálva
FORRÁS:
INGUS
KRUKLITIS/SHUTTERSTOCK
Miután ilyen hatalmas számban vannak jelen az ökoszisztémában, valóban meghatározó a jelenlétük és nem szabad figyelmen kívül hagyni őket– mondta Matthew Sullivan, az Ohio Állami Egyetem mikrobiológusa, a Cell tudományos folyóiratban
pénteken közzétett tanulmány vezetője.

Az új kutatás segít a biológusoknak megérteni, hogy a vírusok
hogyan befolyásolják a tengeri ökoszisztémát. A tanulmány
szerzői többek között megjegyezték, hogy a vírusok jelenléte jelentősen megváltoztathatja azt, hogy az óceán hogyan tudja elnyelni a szén-dioxidot a levegőből (a világ óceánjai évente nagyjából 11 milliárd tonna emberi szén-dioxid szennyezést nyelnek
el, az összes termelés mintegy negyedét). Emellett megjegyezték, hogy más, szerves dolgokhoz hasonlóan a vírusok is egy
részben szénből állnak.
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Az alacsony intenzitású ultrahang befolyásolhatja a döntéshozatalt
JEKI GABRIELLA 2019.04.17. origo.hu

Naplemente a csendes-óceán
FORRÁS: ELTER TAMÁS

kaliforniai

partvidékén

Az elmúlt húsz évben már kiderült, hogy annak az oxigénnek a
fele, amit belélegzünk, a tengeri élőlényekből származik– mutatott rá Sullivan. – Ezen túlmenően az óceánok szívják magukba
a légkörben található, káros szén-dioxid mintegy felét.
A kutatók abban bíznak, hogy a most felfedezett vírusok jelenlétének megértése segíthet a teljes ökoszisztéma működésének jobb megértéséhez.

Ha elképzeljük, hogy épp az irodában dolgozunk, miközben
odakint ragyogóan süt a nap. A kutatók által „ellentétes gondolkodásnak" definiált fogalom akkor jelentkezik, amikor az
imént vázolt szituációban munka közben azon elmélkedünk,
hogy milyen jó lenne inkább valami mással elütni az időt a kenyérkereset helyett. A Nature Neuroscience tudományos folyóiratban most közzétett tanulmány szerint az ellentétes
gondolkodás okozati összefüggésben van az agy frontális részével, és ezt könnyedén meg lehet változtatni alacsony intenzitású ultrahang segítségével.
Megváltoztatnák a döntéshozatal folyamatát
A főemlősökkel végzett új kutatások először mutatták meg,
hogy az ellentétes gondolkodás okozati összefüggésben van az
agy frontális részével, amelyet elülső cinguláris kéregnek is neveznek. A Plymouthi Egyetem kutatói most azt is bebizonyították, hogy a döntéshozatali folyamatot könnyedén meg lehet
változtatni a neuronok (idegsejtek) célzott kezelésével, alacsony intenzitású ultrahang segítségével.

(LiveScience)
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Az ellentétes gondolkodás fontos kognitív folyamat, amelynek
során az emberek és az állatok döntéseket hoznak: nemcsak az
általuk tapasztaltak alapján, hanem a jelenlegi tapasztalatok és
a lehetséges alternatívák összehasonlításával– mondta Dr. Elsa
Fouragnan, a Plymouthi Egyetem kutatója. – Így ha ezek a felkínálkozó alternatívák a közeljövőben elérhetővé válnak, akkor
könnyebben tudunk alkalmazkodni azokhoz.

betegeknek összezavarodtak a diszfunkcionális szokásaik. A
most publikált tanulmány megmutatta azt is, hogyaz alacsony
intenzitású ultrahangos hullámok nem invazív módon, hanem
precíz pontossággal használhatók a normális agyi funkciók modulálására.Ez pedig befolyásolhatja az ellentétes gondolkodást
és a jobb alternatívára való áttérést, amely a pszichiátriai betegek kezelésében jelenthet óriási előrelépést.

Néha nem könnyű dönteniFORRÁS: PEXELS.COM

Döntéseinket az alacsony intenzitású ultrahang is befolyásolja
FORRÁS: PEXELS.OM

A legjobb alternatívákat segítenek kiválasztani
A kutatók szerint ha az idegsejtek az elülső cinguláris kéregben
nem működnek megfelelően, akkor nem tudunk alternatívát
váltani, még akkor sem, ha ezek a legjobbak lennének. Ez történhet bizonyos pszichiátriai állapotokban is, ahol a

Az eredményeink két okból is igen izgalmasak: először azért,
mert felfedeztük, hogy a cinguláris kéreg fontos szerepet játszik
a jobb alternatívák megváltoztatásában, másodszor pedig már
tudjuk, hogy az alacsony intenzitású ultrahang használható az
agyi aktivitás reverzibilis megváltoztatására az agy egy
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részében– magyarázta Dr. Fouragnan a jövőbe mutató kezelések kérdése kapcsán.
Betegek millióinak életét könnyíthetik meg
Az ultrahang jól ismert, mint képalkotó eszköz, ám az új kutatások szerint terápiás módszerként is alkalmazható, különösen az
agyi aktivitás biztonságosan modulálására. Ez azért lehetséges,
mert az ultrahanghullámok által okozott mechanikai rezgések
az agyban az elektromos jelek keletkezését vagy elnyomását
okozhatják, ami viszont a normál agyi funkció helyreállítását
eredményezheti.

Igen vagy nem? Gyakran nem túl egyszerű a kérdésre válaszolni
FORRÁS: PEXELS.COM
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Az ultrahang neurostimuláció egy nem invazív terápiás technológia, amely javítja a mentális egészségi állapotú betegek millióinak életét azáltal, hogy milliméteres pontossággal stimulálja
az
agyszöveteket –
mutatott
rá
a
kutató.
Az új felfedezéssel segíteni tudják a súlyos depresszióban vagy
épp a Parkinson-kórral szenvedő betegeket. A szakemberek a
még jobb eredmények érdekében folytatják a kutatásaikat.

Algoritmus tervezi a jövő gyógyszereit
MOLNÁR CSABA 2019.04.19index.hu
Egyes gyógyszeripari cégek már a hatvanas években is számítógépeket használtak az új hatóanyagok kutatása során keletkező töméntelen adat tárolására, feldolgozására. Ilyen volt a
német Boehringer Ingelheim is. A digitalizáció azonban mára
elérte azt a szintet, amelyet akár paradigmaváltásnak is nevezhetünk – derült ki a cég bemutatóján, amelyet a Mainz
melletti Ingelheimban tartottak. Az algoritmusok nemcsak az
alkalmasnak tűnő gyógyszerjelölt molekulákat fogják villámgyorsan azonosítani a jövőben, de a mentális betegségek diagnózisában, a mellékhatások detektálásában, sőt a göthös
malacok kiszűrésében is döntő szerepet játszhatnak.
A gyógyszerfejlesztés hagyományosan méregdrága művelet.
Nem kis részben azért, mert még a kezdetben nagyon ígéretesnek vélt molekulák nagy része is elvérzik a kutatás, illetve a
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tesztelés későbbi szakaszában, és így minden ráköltött fillér
megy a levesbe. Természetes, hogy minden gyógyszeripari cég
igyekszik hatékonyabbá tenni a fejlesztés folyamatát, ezzel
ugyanis költségeket takaríthatnak meg (illetve persze a gyorsabban kifejlesztett, jobb gyógyszer az egész emberiség javára
válik, de azért ez mégis csak egy üzlet, ahol a profitról szól minden).
A spinális izomatrófiában szenvedő kislány gyógyszere nem finanszírozható állami forrásból. De hogy létezhetnek ilyen drága
gyógyszerek? indokolható-e az ár?
Új hatóanyagokra alapvetően két megközelítéssel lehet bukkanni: vagy előállítunk rengeteg molekulát próba-szerencse
alapon, majd teszteljük, hogy hatnak-e nekünk előnyös módon
a különféle betegségekre, vagy a megcélzott tünetegyüttes molekuláris mechanizmusait jól ismerve szándékosan olyan vegyületet tervezünk, amely kisebb-nagyobb valószínűséggel az elvárt funkciót fogja ellátni. Persze mindezt könnyebb mondani,
mint megcsinálni, viszont a mesterséges intelligencia, a kiterjesztett valóság, illetve a gépi tanulás javíthatja az eredményes
tervezés esélyeit.
A digitális technológiák elősegítik az értékteremtést a kutatásaink során. Segítik a gyógyítás szempontjából releváns
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betegségmechanizmusok azonosítását és a reményteljes molekulák felfedezését
– mondta Michel Pairet, a Boehringer Ingelheim (BI) igazgatótanácsának innovációért felelős tagja.
A cég egyik fejlesztése, amely az NTC (Új terápiás koncepciók) névre hallgat, abban segíti a kutatókat, hogy a betegségek
mechanizmusaival kapcsolatos alapkutatásaik eredményeit (illetve más kutatóintézetek szakirodalomban elérhető egyéb
eredményeit) más összefüggésben láthassák, mint erre általában lehetőségük van. A jelenleg még fejlesztési fázisban
lévő projekt elemzi az adott területről elérhető eredményeket,
és azokat a legkülönfélébb szempontok alapján rendezi csoportokba. Ezáltal olyan összefüggéseket azonosíthat, amelyek a kutatók elől rejtve maradtak volna.
Még előrehaladottabbak a molekulatervezéssel kapcsolatos
mesterségesintelligencia-kutatások, ahol már egy mobilalkalmazás is meg tudja becsülni, hogy a kutató által elképzelt molekula stabil lehet-e, nem bomlik-e le a szervezetben még azelőtt, hogy kifejtené a hatását. Az alkalmazás, amely az ADAM
(fejlett tervezőasszisztens a molekulákhoz) algoritmust futtatja, a kért szempontoknak megfelelően lépésről-lépésre változtatási javaslatokat tár a kutató elé a molekula felépítését illetően, amelyet az ember vagy elfogad, vagy nem.
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felvonultató algoritmus, és például azokat a molekularészleteket emeli ki a kutatóknak, amelyek a korábbi tapasztalatok
alapján problémásak lehetnek. Ebben az esetben sokszor egyegy atomcsoport hozzáadásával stabilizálható a vegyület.
Vagyis az ADAM főként abban segíti a kutatókat, hogy ne fussanak bele folyton ugyanazokba a buktatókba, amellyel elődeik
esetleg már évtizedekkel korábban megbirkóztak (és vagy győztek vagy elbuktak). Praktikusan végtelen számú vegyületvariáció képzelhető el még a klasszikus kismolekulás gyógyszerhatóanyagok fejlesztésekor is (és akkor a fehérjetípusú modern hatóanyagokról nem is beszéltünk), senki nem lehet képes a sok
millió molekulát észben tartani.

Az ADAM digitális asszisztenst futtató mobiltelefon Fotó:
Boehringer Ingelheim
AZ ALGORITMUS TÖBB SZÁZMILLIÓ ADATPONTOT TARTALMAZÓ ADATBÁZISBÓL DOLGOZIK, AMELY A BI TÖRTÉNETE SORÁN TETT FELFEDEZÉSEK JÓ RÉSZÉT TARTALMAZZA.
Az adatpontok a molekulák fizikai tulajdonságait, különféle reakciókban mutatott viselkedésüket tartalmazzák. Ezeket elemezve dolgozik a big data-, illetve gépi tanulásos megoldásokat

Az emberi szervezet biológiai folyamatai rendkívül összetettek, ugyanakkor vannak olyan kérdések a gyógyszerkutatásban, amelyek újra és újra felbukkannak. A digitális asszisztensek segítségével e tekintetben sokkal hatékonyabban leszünk
képesek dolgozni a közeljövőben. Az ADAM ebből mutat ízelítőt
– érvel Matthias Zentgraf, a BI ADAM-ért felelős kutatója. A digitális trendek a gyógyszerkutatás olyan szegmenseibe is beszűrődnek, amelyeket első látásra igen merevnek és nehezen változtathatónak gondolnánk. Természetesen folyamatos verseny
dúl a különféle cégek között az új hatóanyagok kifejlesztéséért,
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amelyeket villámgyorsan szabadalmaztatnak, nehogy a konkurencia kiszagolja, és ő tegye meg elsőként az iparjogvédelem
legfontosabb lépését. Vannak ugyanakkor olyan hangok, amelyek szerint a gyógyszerek több évtizedes szabadalmi védettsége gátat vet az innovációnak és lelassítja az új és sok esetben
jobb gyógyszerek kifejlesztését.
UGYANAKKOR MÁSOK ÚGY VÉLEKEDNEK, HOGY ÉPPEN A SZABADALMI VÉDETTSÉG TEREMT BIZTONSÁGOS INNOVÁCIÓS
KÖRNYEZETET,
hiszen a fejlesztő cég a szabadalom révén biztos lehet benne,
hogy találmányának gyümölcseit 20 évig csak ő arathatja le, és
ez esélyt teremt arra, hogy visszakeresse a befektetett milliárdokat. Ezt az ellentmondást már több gyógyszercég, így a BI is
úgy próbálja feloldani, hogy a szerzői jogi védettség alternatív
megoldásaihoz hasonló “open access” konstrukciókat kínál a
tőle független gyógyszervegyészeknek. Az opnMe.com oldalon
szerte a világról jelentkezhetnek kutatók, és ha kedvezően bírálják el a pályázatukat, akkor a 30 rendelkezésre álló (BI által
szabadalmaztatott) molekula közül kaphatnak ingyen mintákat,
amelyekkel aztán kísérletezhetnek – és cserébe a BI nem fogja
őket szabadalomsértés miatt kiperelni a gatyájukból is.
Néhány hónap alatt eddig összesen 1700 mintát postáztak a jelentkezőknek. A reménybeli gyógyszerhatóanyagok szív- és
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légzőszervi betegségek, anyagcsere-rendellenességek, illetve
fertőzések ellen lehetnek hatásosak. Hamarosan már a légzőszervi betegségek gyógyításában használható génterápiához
szükséges adeno-asszociált vírusokat is postáznak az érdeklődő
kutatóknak. E széleskörű együttműködéstől a gyógyszerfejlesztés felgyorsulását várják. Egyértelmű, hogy a modern gyógyszerkutatásban a gyorsaság a legfontosabb kényszer. A hatóanyagok kifejlesztését és a klinikai teszteket is fel kell gyorsítani
egy cégnek, amely állni akarja a versenyt. E cél elérése ma már
csak a digitalizáció révén lehetséges.
A digitális technológia nemcsak azt teszi lehetővé, hogy a termékeink hatásosságát és biztonságosságát tudjuk értékelni
közel valós időben, de az új felhasználási területekre is rávilágíthat. Emellett a klinikai teszteket is felgyorsítja. A scleroderma okozta ritka tüdőbetegség ellen kifejlesztett hatóanyagunk klinikai tesztjeit kevesebb mint hat hónapon belül be
fogjuk fejezni, miközben ugyanez korábban négy-öt évig tartott volna. Ha tehát sikeres lesz a teszt, akkor a betegek több
mint négy évvel korábban hozzájuthatnak a gyógyszerhez
– mondta Hubertus von Baumbach, a BI igazgatótanácsi elnöke.
A BI-nek a humán üzletág mellett van állatgyógyászati részlege
is, és ezt sem kíméli a digitalizáció. Természetesen az állattartásban más típusú aggodalmak övezik a betegségek terjedését,
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illetve az állatok egészségi állapotát. Haszonállatok esetében a
későn felismert betegségek akár az állattartó vállalkozás tönkremenetelét is eredményezhetik. Egy belga startuppal, a Soundtalksszal együttműködve egy pilot projekt keretében olyan
rendszert fejleszt a BI, amely disznótelepeken képes a köhögéssel járó felső légúti fertőzések megjelenését minden korábbi
vizsgálati módszernél hamarabb detektálni.
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A rendszer lelke néhány vezeték nélküli mikrofon, amelyet a
malacok fölött helyeznek el az ólban. Amikor több száz sertés
röfög, nyüszög egyszerre, az emberi fül gyakorlatilag képtelen
elkülöníteni a köhögéseket. Ráadásul egy-egy köhintés még
nem is jelent semmit, hiszen simán lehet, hogy a malac csak félrenyelt valamit. A Soundtalks mikrofonjai, illetve a mögöttük
dolgozó algoritmus hangtani elemzésnek veti alá a rögzített
hangzavart, és kiszűri belőle a köhögéseket. Amint ezek frekvenciája a problémás határ fölé emelkedett, értesítést küld a
rendszer a gazdának és az állatorvosnak arról, hogy
VALÓSZÍNŰLEG JÁRVÁNY ÜTÖTTE FEL A FEJÉT A DISZNÓK KÖZÖTT.
Ma már nem a technika fejlettsége határozza meg leginkább,
hogy az efféle informatikai módszerek elterjednek-e a mindennapi gyakorlatban, hiszen ehhez már adottak a technikai feltételek. Az pedig, hogy az emberek készek lesznek-e a korábban
a kizárólagos kompetenciájukba tartozó kérdésekben hallgatni
az algoritmusok javaslataira, azt ma még senki sem tudja.

Daniel Woestmann, egy disznótartó, aki digitalizálta a sertéstenyésztést
Fotó: Boehringer Ingelheim

Klorofill előállítására képes organizmust találtak a kutatók
MTI

2019.04.06.
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Először találtak kutatók olyan élő szervezetet, amely képes
klorofill előállítására, de nem végez fotoszintézist.
Ez a második leggyakoribb élősködő
A különleges organizmust corallicolidnak nevezték el, mivel a
Földön élő korallok 70 százalékában megtalálhatók, és tanulmányozásuk segítheti a tudósokat abban, hogyan lehet a jövőben megvédeni a korallokat a pusztulástól.
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kétségtelen, hogy nem fotoszintetizál. Ennek ellenére állít elő
klorofillt– idézte Patrick Keelinget, a Brit Columbiai Egyetem
botanikusát, a Nature című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány egyik szerzőjét az Eurekalert tudományos hírportál.
Szervetlen anyagból szerves anyagot hoznak létre
A klorofill a zöld növényekben, algákban lévő azon anyag,
amely a napsugárzás energiáját elnyeli, és közvetíti a növényi
sejtben végbemenő szintetikus folyamatoknak. A fotoszintézis
olyan biológiai folyamat, amelyben az élőlények a napfény
energiáját használva szervetlen anyagból szerves anyagot hoznak létre.
Fotoszintézis nélküli klorofill léte nagyon veszélyes, mivel a klorofill nagyon jó az energia elnyelésében, de fotoszintézis nélkül
lassan kibocsátani energiát olyan, mintha egy bombával a sejtjeinkben élnénk"- magyarázta Keeling.

A corallicolid mentheti meg a korallokat a pusztulástólFORRÁS:
PATRICK KEELING LAB.
Ez a második leggyakoribb élősködő a bolygó koralljai esetében, de eddig nem figyeltünk fel rá. Ez a szervezet teljesen új
biokémiai kérdéseket vet fel. Olyan, mint egy parazita, és
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korallzátonyok számos apikális-szervű egysejtűfajt tartalmaznak, de a corallicolidok a leggyakoribbak.Az organizmus újabb
rejtélyt állított a tudósok elé: nemcsak sejtplasztidja van, de a
klorofill előállításához szükséges mind a négy gén megtalálható
benne.
Nem tudjuk, hogy ez az elő szervezet miért ragaszkodik ezekhez
a génekhez. Valami új zajlik a biológiában, olyan, amit még
soha nem tapasztaltunk"– mondta Waldan Kwong, a tanulmány vezető szerzője.

A gyilkos étrend
Tovább vizsgálják a corallicolidokat
KEELING LAB.

FORRÁS: PATRICK

A corallicolidok a zátonyok építéséért felelős legkülönbözőbb
korallok, valamint a fekete korallok, a gombakorallok, a legyezőkorallok és a tengeri rózsák gyomorüregében élnek. Apikálisszervű egysejtűek (apicomplexa), a paraziták azon hatalmas
csoportjába tartoznak, amelyeknek vannak sejtplasztidjai, ez a
növényi sejtekben azon hely, ahol végbemegy a fotoszintézis.

TÁFELSPICC

2019.04.11.

Sokan betegednek meg vagy halnak meg idejekorán az étrendjük miatt. A feldolgozott, alacsony rosttartalmú élelmiszerek és a vegyszerekkel kezelt alapanyagok mind a testre,
mind a beleinkre károsak.
Az alacsony rosttartalmú étrend a Stanfordi Orvostudományi
Egyetem kutatói által végzett tanulmány szerint számos egészségügyi problémát okoz:

A corallicolidok a leggyakoribbak

elpusztulnak a jó bélbaktériumok és károsodik a bél egészsége.

Ennek az organizmusnak az az érdekessége, hogy bár sötét helyen él, előállít klorofillt, amely azonban nem hajtja végre alapvető feladatát.Ökológiai adatok azt mutatják, hogy a

A rostszegény táplálkozás 60%-kal is csökkentheti az egészséges bélbaktériumok számát.
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Néhány héttel később azoknak az egereknek, amelyek nem
kaptak rostot, 75% -kal csökkent a bélrendszerükben a jó baktériumfajok száma. Ezzel szemben a másik csoportba tartozó
egerek bélrendszerének és gyomrának állapota némiképp javult a rostnak köszönhetően.
Azonban a bélbaktériumoknak sem a mennyisége, sem az öszszetétele nem érte el a korábbi, teljesen egészséges állapotot.

FORRÁS: FOOD.NEWS
A Nature című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kutatók olyan egereket vizsgáltak meg, amik nem fértek hozzá
tápanyagokban és rostban gazdag ételekhez. Az eredmény: a
bél-mikrobiómjuk teljesen kimerült.
A bél-mikrobióm a bélrendszerben, változó mennyiségben és
összetételben lévő jó baktériumok összessége.
A kutatók emberi baktériumokat juttattak az egerek bélrendszerébe, így próbálták meg visszaállítani a bél-mikrobióm állapotát. Ezután az egereket két csoportra osztották: az egyik csoport magas rosttartalmú táplálékot kapott, a másik viszont egyáltalán nem kapott rostot.
Mire jutottak a kutatók?

A bélbaktériumok egyensúlya és sokfélesége elengedhetetlen
az immunrendszer és a szövetfejlődés szempontjából. Ám az
alacsony rosttartalmú étrend mellett a modern élet számos aspektusa járul még hozzá a bél-mikrobióma pusztulásához. Ezek
közé tartozik a stressz, az alváshiány és az antibiotikumok használata.
Mit tehetünk beleink egészségéért?
Érdemes elkerülni a feldolgozott élelmiszerek, a magas zsírtartalmú és finomított cukrokban gazdag ételek fogyasztását. Helyettük együnk magas rosttartalmú alapanyagokat,
mint a spárga, a banán, az alma, a bogyós gyümölcsök, a póréhagyma, a hüvelyesek és a zab.
A kollagénben gazdag ételek szintén hozzájárulnak a bél állapotának javulásához, mint a lazac vagy a csontleves. Továbbá
szükség van fermentált élelmiszerekre is, amelyekben magas a
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probiotikus baktériumok szintje. Ilyen a kefir, a kimchi, a miso,
a savanyú káposzta és a házi joghurtok.

A világ egyik legnépszerűbb ételízesítőjének
99 százaléka hamis
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egyik nyugati változatából, az Armoracia rusticana gyökeréből
készült pasztát adnak el a vásárlóknak, melyhez előzetesen a
zöld színért felelős ételfestéket kevernek.

ORIGO 2019.04.12.
A wasabit, a japán tormát, legtöbben zöld, pasztaszerű formájában ismerik. Sok rajongója van, de legalább annyian tartják
távol magukat, pontosabban ételüket attól, lévén, hogy az
ételízesítő legtöbb fajtája meglehetősen erős, aromás, csípősségét nem mindenki kedveli. Akik viszont szívesen fogyasztják
az általában a japán konyhához kötött, a szusihoz és hasonló
ételekhez ajánlott kísérőt, valószínűleg így is csak ritkán esznek abból eredetit. A japán torma termesztése nem olcsó mulatság, így a szigetországon kívül általában annak gyengébb
utánzatával kell a fogyasztóknak beérniük.
A Wasabia japonica, azaz a japán torma (illetve a növény alfajainak) termesztése a világ egyik legnagyobb kihívást jelentő
mezőgazdasági vállalkozása. A wasabi ugyanis rendkívül kényes, nem él meg akármilyen táptalajban, amire legalább anynyira érzékeny, mint a hőmérsékletre, páratartalomra és egyéb
körülményekre. Nem csoda, ha Japánon kívül - mondják a szakértők - az esetek 99 százalékában "wasabi" címszó alatt a torma

A japán konyha jellegzetes fogásainak egyik kísérője a wasabi,
ám Japánon kívül valószínűleg annak egy utánzatával szolgálják
fel
FORRÁS: HORVÁTH ÁGNES - ORIGO
A hazáján kívül csak rendkívüli nehézségek árán termeszthető
tormafajta ezért - Kína természetesen ezzel is próbálkozik, a feldolgozott gyökerek egy része onnan származik -, nem meglepő
módon, dobogós helyen végzett a legdrágább növények listáján.
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Egy kilogramm reszelt japán torma ára 250 dollár, azaz 70 ezer
forint körül mozog.
A japán tormánál csak egy krumpliféle és egy komlófajta drágábba világon.
S mivel élvezeti értéke mellett a wasabi kedvező antimikrobiális
hatással rendelkezik - képes elpusztítani kártékony gombákat,
baktériumokat -, ezért a tudósok is szívesen foglalkoznak vizsgálatával.
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éttermekben lehet fogyasztani, ahová vagy kicsiny japán családi gazdálkodásokból, vagy pedig nagy nemzetközi cégek termeléséből kerülhet be ételízesítőnek. Utóbbiakból azért, mert
a termesztéshez szükséges különleges minőségű táptalajt csak
a tőkeerős vállalatok tudják megfizetni a világ Japánon kívüli részein.
S hogy milyen érdekes számok írják le a wasabi gazdasági jelentőségét?
A Quartz összeállítása megmutatja, a japán torma valóban nem
akármilyen növény.

Egy japán wasabifarm vízimalma
SMITH FLICKR

FORRÁS: DAVID KOSMOS

•

Az eredeti japán torma akár huszonötször is drágább lehet,
mint az általában annak alternatívájaként használt, Európában és Amerikában is ismert tormafajta.

•

A modellezés szerint egyetlen hektárnyi területű wasabifarm felépítése, és a termesztés beindítása azon 700
ezer dollárba, azaz közel 200 millió forintba is kerülhet.

•

Lereszelése után mintegy 5 perccel éri el a torma aromásságának, ízletességének csúcsát, 15 perccel később viszont
már drasztikusan veszít abból; így feldolgozása nagy szakértelmet kíván, ami újabb árnövelő tényezőt jelent.

Mindennek az a következménye, hogy az autentikus japán tormát teljes bizonyossággal valószínűleg csak előkelő japán
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•

Egyetlen tubus, sok más kedvező hatású összetevő mellett
wasabit is tartalmazó fogkrémért 17 dollárt, azaz kb. 4700
forintot is fizetni kell.
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A szigetországban főként a belső, hegyvidéki területeken termesztik a japán tormát (az eredetileg a folyók partján termett),
ahol nagyjából állandóan 8 és 20 Celsius fok között van a levegő
hőmérséklete, megfelelő a csapadék mennyisége és a páratartalom. Az első ültetésektől kezdve az első betakarításig akár néhány év is eltelhet.
Ilyen környezeti adottságokat nem könnyű máshol találni.

Egy japán séf megmutatja, hogyan kell konyhai késekkel szakszerűen feldolgozni a japán torma gyökerét FORRÁS:
AFP/MINT IMAGES
Ha bárki kételkedne abban, hogy a mezőgazdaság igenis lehet
komoly üzlet, ha jól csinálják, elég csak beszélni neki a wasabiról, melynek kereslete sokakat ösztönzött arra, hogy Japánon
kívül is megpróbálkozzanak a termesztésével kereskedelmi célokra.

Különböző méretű wasabigyökerek egy japán város piacán
FORRÁS: AFP/ROBERTHARDING/PHOTO JAPAN
A ritka, sikeres próbálkozók egyike Brian Oates volt, aki most a
kanadai Pacific Coast Wasabi elnöke, és a Japánon kívül tormatermesztés egyik úttörője. 1993-ban, Japánból hozott
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magokkal, többéves kísérletezés eredményeként találta meg a
megfelelő metódust, melyet azonban nyomban le is védetett,
és az a mai napig üzleti titok.
Az eljárást más gazdálkodók 70 ezer dolláros (közel 20 millió forint) licenszdíj ellenében alkalmazhatják saját farmjukon.
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A kereslet miatt, Új-Zélandtól az USA-n át Írországig, szerte a
világon vannak előállítók, akik eltérő módszerekre esküdnek az
értékes japán torma termesztésében. Mindazonáltal ezeket a
próbálkozásokat sokszor éri az a kritika, hogy a növény reszeléke nem adja ugyanazt az ízélményt, mint az eredeti japán változatok.
Az igazi wasabi, melyet mi nevelünk, egyedülálló ízzel bír, és
aromája először az orrban fejti ki hatását. Majd az édes íz következik, és csak ezt követi a csípősség" - mondja egy nyolcadik
generációs japán wasabitermesztő. Egy másik megszólaló pedig
hozzátette: azok az emberek, akiknek volt szerencséjük megkóstolni az igazi japán tormát, csak igen nehezen hajlandók viszszatérni a "hamis" változatokhoz.

Rövid hírek, érdekességek
Egy japán wasabifarm Hotakában, Nagano tartományban
FORRÁS: AFP/ROBERTHARDING/PHOTO JAPAN
A kanadai termesztők mellett más cégek is próbálkoznak a wasabival, hiszen egyre több ételhez próbálják ki azt az élelmiszergyártók. Kapható wasabis sör éppúgy, ahogy azzal ízesített csokoládé is.

Felmérés készült a klímaváltozás és a pollenkoncentráció kapcsolatáról
MTI

2019.04.12.

Globális felmérés készült a klímaváltozás és a pollenkoncentráció összefüggéséről Makra László, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) professzorának részvételével, a kutatások szerint
a felmelegedéssel nemcsak a pollennel szennyezett területek
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növekednek, hanem az allergiások száma is - tájékoztatta a
felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága pénteken
az MTI-t.
A közlemény szerint a Lewis H. Ziska amerikai növényfiziológus
irányításával végzett kutatásokról a Lancet Planetary Healthben jelent meg cikk.
Makra László, a tudományos közlemény második szerzője kifejtette, az volt a céljuk, hogy megvizsgálják, miként változik az allergén pollenek koncentrációja és előfordulásuk tartama, s ez
milyen kapcsolatban van az allergiás megbetegedések gyakoriságával.

Egy fészkes virágzatú növény pollenszemei FORRÁS:
ZIO DE ANGELIS/WELLCOME IMAGES

MAURI-

Három kontinens összesen 17 aerobiológiai állomásáról gyűjtöttek adatokat. Vizsgálatuk volt az első, amely nem egyetlen
pollenfajtát vagy fajták egy csoportját vizsgálta, hanem az adott
állomáson mért összes pollenfajta összegzett évi számait vetette össze a meteorológiai paraméterekkel.

Arra lehet következtetni, hogy a hosszabb pollenszezon és a
megnövekedett évi pollenkoncentráció hatására globálisan nő
a pollenérzékenység és az allergiás megbetegedések száma tudatta a professzor.

Megállapították, a hőmérsékleti maximumok és minimumok
éves együttes növekedése szoros kapcsolatot mutat a szezonális pollentermelés emelkedésével. Az is világossá vált a mérési
adatok elemzése során, hogy a fagymentes napok számának
növekedésével meghosszabbodik a pollenszezon, és növekszik
a pollenkoncentráció is.

Ezek az eredmények rámutatnak arra, hogy a globális felmelegedés komoly egészségügyi kockázatokkal jár. Valószínűsíthető, hogy a közeljövőben fokozatosan emelkedni fog globálisan a pollenérzékenyek száma. Ennek egyik oka a környezetünkben egyre széleskörűbben alkalmazott kémiai anyagok
mennyisége, a másik pedig az, hogy a globális felmelegedés révén az allergén növények élőhelyei észak felé kiterjednek. A
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hosszabbá váló pollenszezon szintén az allergiás megbetegedések számának a növekedését vonja maga után.
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NASA azonban most még egy ennél is lenyűgözőbb felvételt
mutatott be.

Magyarországon az 1960-as évek végétől mérik a pollenkoncentrációt: először 1968-ban történt mobil mérőeszközzel pollenmérés, amelyet Simoncsics Pál, a szegedi egyetem biológusa
végzett munkatársaival. Az első állandó aerobiológiai állomást
1989-ben Juhász Miklós, az egyetem oktatója állította fel a szegedi bölcsészkar épületének tetején. Ez volt Magyarországon az
első pollenmérő állomás.

Látta a fotót a fekete lyukról? Ha megnézi kizoomolva, elakad a szava
2019. április. 16. hvg.hu
A NASA Chandra nevű űrtávcsöve 1000 fényévnél is nagyobb
területet felölelő fotót készített a Messier 87 galaxis közepén
található fekete lyukról.
Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy április 10-e történelmi
pillanat volt az emberiség számára. A kutatók két éven át dolgoztak azon, hogy elkészüljön az első fotó egy fekete lyukról,
alig több mint egy hete pedig végre előálltak a nagy eredménynyel. Az Eseményhorizont Teleszkóp (Event Horizon Telescope,
EHT) adataiból összeállított kép valóban fantasztikus lett, a
© NASA
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Míg az EHT képe a Szűz csillagképben lévő Messier 87-es óriásgalaxis közepén található fekete lyukat ábrázolja "közvetlen
közelről", addig a Chandra űrtávcső által megalkotott fotó megmutatja a terület távolabb eső részeit is. A kutatók szerint az
űreszköz a fekete lyuk körüli intenzív mágneses- és gravitációs
mező által "kilövelt" részecskéket is látja. Ezek nagyjából 1000
fényévre találhatók a galaxis középpontjától, és úgy ragyognak,
mint egy tűzijáték.

Kiderítették, kik voltak Stonehenge építői
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táján értek a mai Nagy-Britanniába– áll a Nature Ecology & Evolution folyóiratban publikált kutatásban.
Anatóliából indult a migráció
Anatóliából (a mai Törökország területéről) Kr. e. 6000 táján indult meg egy nagyszabású, tömeges elvándorlás, ennek része
volt a Nagy-Britanniát elérő migráció. Az Anatóliából indult
ősök révén terjedt el a földművelés Európa-szerte. Korábban
Európát kisebb vándorló csoportok népesítették be, amelyek
vadászó, halászó és gyűjtögető életmódot folytattak.

ORIGO 2019.04.16.
A Földközi-tenger medencéjéből, a mai Görögország és Törökország vidékéről 6 ezer éve érkeztek meg a Stonehenge építőinek ősei Nagy-Britanniába – ezt állapította meg egy DNS-vizsgálatokkal alátámasztott tanulmány.
A Mark G. Thomas professzor, a londoni University College evolúciós genetikai szakértője és Tom Booth, a Természettudományi Múzeum szakértője irányításával dolgozó kutatók a neolitikus korszakból származó, Nagy-Britanniában talált emberi maradványok DNS-ét vetették össze a korszak különböző európai
területeken talált emberi maradványainak DNS-ével.A vizsgálat
megállapította, hogy a neolitikus őslakók a mai Törökországból
az Ibériai-félszigeten át vándoroltak északra, és Kr. e. 4000

FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/MARK GARLICK/SCIENCE
PHOTO LIBRARY/MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA

27. oldal

Tudományról egyszerűen
A korai földművelők egy csoportja a Duna folyását követte Európa közepéig, egy másik csoport viszont a Földközi-tenger medencéjén át nyugatra tartott. A DNS-vizsgálat szerint a neolitikus britek a Földközi-tenger felől érkezők utódai voltak, a partvidéken vagy csónakokkal szigetről szigetre jutva értek el NagyBritanniáig.
A korai brit földművesek DNS-e a legjobban az Ibériában (a mai
Spanyolország és Portugália területén) élő neolitikus népekkel
állt rokonságban.Az ibériai fölművesek pedig a Földközi-tenger
medencéjében vándorlók utódai voltak. Ibériából vagy az ahhoz közeli területről a korai földművesek a mai Franciaországon
át vonultak északra. Feltehetően nyugatról, a mai Walesen vagy
Délnyugat-Anglián keresztül érkeztek meg.
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kivétel. A térhódítást a tanulmány szerint egyszerűen a földművesek nagyobb száma magyarázza.
A kutatók a brit vadászó-gyűjtögető csoportok tagjainak DNSét is elemezték, köztük a cheddari emberét, amely Kr. e. 7100ból származik. A cheddari ember maradványait, az eddigi legkorábbi brit teljes emberi csontvázat a Somerset grófságbeli
Cheddar-szurdokban, a délnyugat-angliai Gough-barlang fedezték fel 1903-ban. A cheddari ember rekonstruált arcát tavaly
mutatta be a londoni Természettudományi Múzeum.A rekonstrukció szerint a többi európai vadászó-gyűjtögető őshöz hasonlóan neki is sötét bőre és kék szeme volt.

Földművesek alkotása a Stonehenge
A neolitikus bevándorlók Britanniában a földművelésen kívül a
nagy sziklákból készített építmények, megalitok hagyományát
is elterjesztették. A Wiltshire-ben álló Stonehenge is ennek a
tradíciónak az egyik emléke. Bár Britanniát a nyugati vadászógyűjtögető csoportok népesítették be Kr. e. 4000-ben, amikor
a korai földművesek megjelentek, a DNS-vizsgálatok azt mutatják, hogy a két csoport nem nagyon keveredett egymással.
A brit vadászó-gyűjtögetőket szinte teljesen kiszorították a neolitikus földművesek, ez alól csak Skócia nyugati része volt

FORRÁS: AFP/JUSTIN TALLIS
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A genetikai analízis azonban kimutatta, hogy a neolitikus földműveseknek ezzel szemben világosabb volt a bőre, barna volt a
szeme és fekete vagy sötétbarna volt a haja. A neolitikus kor
végén, Kr. e. 2450 táján az első földművelők utódai is teljesen
felcserélődtek egy új népességgel, az úgynevezett harangedényes kultúra tagjaival, akik az európai szárazföldről érkeztek.
Tehát Britanniában két rendkívüli genetikai helycsere következett be néhány ezer éven belül – mutattak rá a kutatók.
(BBC News | MTI)

A hegyekbe is eljutottak a műanyagrészecskék
ORIGO 2019.04.16.
A műanyagszennyezéstől eddig védettnek hitt, lakatlan hegyvidéki területekre is eljutnak a szél és csapadék által szállított
mikroműanyagok - állapította meg egy skót és francia szakemberekből álló kutatócsoport, amely a Pireneusok egy több
mint 1500 méter magasan lévő meteorológiai állomásánál
végzett vizsgálatokat.
A Nature Geoscience című folyóiratban publikált tanulmány készítői 2017-2018 folyamán öt hónapon át vizsgálták a Spanyolország és Franciaország közötti természetes határt képező magashegységben lévő állomás környékét és megállapították,
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hogy naponta átlagosan 365 apró műanyagrészecske rakódott
le a terület minden egyes négyzetméterén.
A kutatók két megfigyelőkészüléket használtak, hogy azok egymástól függetlenül mérjék fel a mikroműanyagok koncentrációját a területen, amely a legközelebbi falutól hét, a legközelebbi
várostól, Toulouse-tól pedig több mint 100 kilométerre fekszik.
A szakemberek döntően a 10 és 150 mikrométer átmérőjű összehasonlításképpen, egy emberi hajszál átlagosan nagyjából
70 mikrométer széles - műanyagrészecskékre fókuszálták a
vizsgálatukat. A délnyugat-franciaországi Toulouse-ban működő EcoLab munkatársa, Deonie Allen szerint a tanulmány legfőbb megállapítása, hogy a mikroműanyagok - lévén, hogy a
szél, a hó és az eső elszállítja őket a távoli hegyvidékekre, ahol
aztán lerakódnak - légköri szennyezőanyagoknak számítanak.
A kutatóknak ugyan sikerült megállapítaniuk a műanyagok típusát, ám azt, hogy pontosan honnan érkeztek vagy mekkora távolságot "tettek meg", nem sikerült megállapítaniuk. A légáramlatok elemzése alapján azonban úgy vélik, hogy a műanyagrészecskék egy része legkevesebb 100 kilométerről érkezhetett. A jelentős helyi műanyaghulladék-források hiánya miatt
azonban, feltehetőleg messzebbről származnak"- jegyezte meg
Allen.
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A kutatókat megdöbbentette, hogy a meteorológiai állomásnál
megállapított mikroműanyag-koncentráció egyenértékű a Párizshoz és a dél-kínai iparvároshoz Tungkuanhoz hasonló nagyvárosokban kimutatott értékkel.
(Phys.org | MTI)

Háromból nulla: leleplezték a kutatók az alvásról szóló mítoszokat
JEKI GABRIELLA 2019.04.17. origo.hu
Aludni mindenki szeret és abban bizonyára hasonlóan gondolkodik, hogy a jó alvásra való törekvés az életünk szerves részét
képezi. A kutatók most azonban arra figyelmeztetnek, hogy a
világhálón elterjedő mítoszokkal nem árt vigyázni, mert nagy
részük áltudományos, és a tanácsok megfogadása nem mellékesen potenciálisan veszélyes is lehet.
Az alvásunk az egész napunkat befolyásolhatja
Bár azzal nyilván mindenki tisztában van, hogy a világhálón keringő, gyakran tudományosnak beállított állítások valóságtartalma megkérdőjelezhető, mégis hajlamosak vagyunk néha bedőlni ezeknek a mítoszoknak. A kutatók most nem kevesebb,
mint 8 000, olyan weboldalt elemeztek, amelyek az alvással
kapcsolatos tényeket és megállapításokat taglaltak, majd ezeket elemezték, elkülönítve a valóságot a tévhitektől.

Egy pihentető alvás után egészen másképp indul a napunk is
FORRÁS: PEXELS.COM
Értékelték azt is, hogy a talált mítoszok, mennyire voltak veszélyesek, tehát az alvásról keringő pletykák mennyiben tudják befolyásolni az egészséges alvási ciklust és szokásokat.
Az alvás az életünk létfontosságú része, amely befolyásolja a
napi aktivitásunkat, a produktivitásunkat, a hangulatunkat, az
általános egészségünket és a jólétünket– mondta Rebecca Robbins, a NYU Langone Egészségügyi Tanszék posztdoktori kutatója, a kutatás vezetője. – Ha eloszlatjuk az alvásról szóló
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mítoszokat, akkor elősegíthetjük az egészségesebb alvási szokásokat, amelyek viszont az általános jobb közérzetet és
egészséget támogatják.
Lerántották a leplet a leggyakoribb mítoszokról
Az egyik leggyakoribb alváshoz köthető mítosz szerint az emberi szervezetnek akár napi öt órányi alvás is elegendő lehet,
ám a kutatók szerint ez nagyban veszélyezteti az egészséget,
miután a hosszú távú alváshiányt nem szabad félvállról venni.
Robbins és munkatársai azt javasolják, hogy éjszaka legalább
hét órát aludjanak és ha még sincs erre mindig lehetőségünk,
akkor kompenzáljuk az „ínségesebb" napokat.

Az alvás elengedhetetlenül fontos az egészségünk miatt
FORRÁS: PEXELS.COM
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A második mítoszt a horkoláshoz kötötték, ami némely áltudományos állítás szerint ártalmatlan, pedig számos alvási rendellenesség jele is lehet, ami a légzésszünetekhez kapcsolódhat. A
kutatók azonban arra figyelmeztetnek, hogy a horkolás bizonyos formái növelik a közúti és a munkahelyi balesetek kockázatát, míg mások is súlyos egészségügyi problémákkal, például
a cukorbetegséggel kapcsolatosak. A harmadik leggyakrabban
említett mítosz az alkohol és az alvás kapcsolatát taglalta, ami
a világháló egyes állításai szerint jótékony hatású, ám a szakemberek kifejezetten károsnak találták.

Minden megváltozik, ha biztosítjuk a jó alvás körülményeit
FORRÁS: PEXELS.COM
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Az alvás az egészség szempontjából rendkívül fontos, és talán a
korábbiaknál nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy megfelelően tájékoztassuk a nyilvánosságot erről
a fontos közegészségügyi kérdésről– mutatott rá Girardin Jean
Louis, a NYU Langone Népegészségügyi és Pszichiátriai Tanszékének professzora. – A háziorvosokkal például megvitathatjuk
az alvási szokásainkat, akik segíthetnek megelőzni az alvással
kapcsolatos mítoszokat, és így elkerülhetőek a szívbetegségek,
az elhízás és a cukorbetegség növekvő kockázata is.

Komoly előrelépést tettek az agykutatás terén
az ELTE kutatói
ORIGO 2019.04.17.
Az ELTE kutatóinak a PLoS One folyóiratban most megjelent
eredménye az agyi kapcsolatok irányításával foglalkozik: a világon először publikáltak egy olyan módszert, amellyel a
strukturális MRI-vel megtalált kapcsolatok nagy részéhez
irányt lehet rendelni.
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művészetet létrehozta, az idegsejtek kapcsolódásainak, és az
agy hálózatának működésére vezethető vissza.
Ennek a hálózatnak, a konnektomnak, azaz agygráfnak a felderítése és a tanulmányozása nagy hatékonysággal ma mágneses
magrezonancia képalkotással, röviden MRI-vel végezhető. Diffúziós MRI-vel fel lehet deríteni az agyban az idegsejtek nyúlványaiból, az axonokból álló idegrostok lefutását, és meg lehet
rajzolni ezt a hálózatot, azaz az agy gráfját. Azonban a jelenlegi
módszerek nem teszik lehetővé a kapcsolatok sejt-szintű felderítését: az MRI-t használó módszerekkel az agy mintegy 1000
területe között lefutó, makroszkopikus idegrostokat tudjuk láthatóvá tenni.
Az ELTE PIT Bioinformatikai Kutatócsoportja több éve foglalkozik az agygráfok szerkesztésével és elemzésével. A most megjelent eredményük az agyi kapcsolatok irányításával foglalkozik:a
világon először publikáltak egy olyan módszert, amellyel a
strukturális MRI-vel megtalált kapcsolatok nagy részéhez irányt
lehet rendelni.

Az emberi agyban mintegy 80 milliárd idegsejt, neuron található. Egyedül egy-egy idegsejt sem könnyen leírható egység,
azonban a teljes emberi agy képességeihez viszonyítva nagyon
egyszerű funkciókat lát el. Az agy hihetetlenül bonyolult működése, amely az emberi civilizációt, kultúrát, tudományt és a
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Szupermajmokat hoztak létre egy kínai laborban
ORIGO 2019.04.12.
Az emberi intelligencia kutatása céljából az emberi agy fejlődésében szerepet játszó gént ültettek majomgenomba kínai
kutatók.

FORRÁS: ELTE
Ez azért érdekes, mert az egyes axonokban az ingerület terjedésének jól meghatározott iránya van, és ez sok axonkötegre is
érvényes. Ezt az irányt az MRI nem képes megmutatni, de az
ELTE kutatócsoportja (Dr. Szalkai Balázs, Dr. Kerepesi Csaba,
Varga Bálint és Grolmusz Vince professzor, a kutatócsoport vezetője) az általuk felfedezett CCD jelenséggel meg tudja jósolni,
több száz MRI felvétel felhasználásával. A módszert, az irányításra használt algoritmust valamint több, mint 400 irányított
agygráfot a PLoS One folyóiratban most megjelent cikkük írja
le, az általuk kiszámított agygráfok szabadon elérhetőek
a https://braingraph.org/ oldalon.

A Kínai Tudományos Akadémia, a Kunmingi Zoológiai Intézet
kutatói és az Észak-Karolinai Egyetem tudósai az így született
transzgenikus majmokkal végzett tesztek eredményeit a National Science Review című pekingi tudományos lapban mutatták
be.
A szakemberek az MCPH1-gént, amely az emberi agy fejlődésében játszik szerepet, számos rhesusmajom genomjába ültették be. 11 transzgenikus rhesusmajom (Macaca mulatta) született, de csak öt maradt életben.
A kutatók szerint az agy fejlődése a vizsgált állatoknál hosszabb
ideig tartott, mint fajtársaiknál, ám agyuk nem nőtt az átlagosnál nagyobbra.
Az öt állattal a rövidtávú memóriát és a reakcióidőt tesztelő
vizsgálatokat végeztettek.A transzgenikus majmok a tesztekben jobb eredményt értek el, mint a kontrollcsoport - jelentették be a kutatók.A majmokkal olyan teszteket végeztek,
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amelyek során színeket és mintákat kellett felismerniük. Eközben mágneses rezonancia tomográffal (MRT) mérték agytevékenységüket.
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Az AIDS kórokozója mentette meg egy kisbaba
életét
ORIGO2019.04.18. 11:11
Amerikai kutatók az immunrendszer egyik legnagyobb ellenségét, a HIV-et használtak fel abban a génterápiában, amellyel
nyolc kisgyermeket meggyógyítottak a veleszületett súlyos
kombinált immundefektusból (SCID).

FORRÁS: AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER
Az eredmények szerint a transzgenikus majmok segítségével
betekintést nyerhetnek a tudósok az emberi agy egyedülállóságának alapjaiba - írták a tanulmányban. Kína az utóbbi időben
több etikailag vitatott tudományos kísérlettel hívta fel a figyelmet magára. A transzgenikus rhesusmajmokkal végzett kísérlet
is sok kétséget keltett a tudósok körében.
(MTI/AFP)

A New England Journal of Medicine című tudományos folyóiratban ismertetett közleményükben a kutatók bemutatták, miként fordították ellenségből „baráttá” a szerzett immunhiányos
tünetegyüttest, az AIDS-et okozó HIV-et, megváltoztatva oly
módon, hogy ne legyen képes betegséget okozni, majd a gyermekek genomjába juttattak egy gént, amely hiányzott a génkészletükből.
A 2-14 hónapos kicsinyek, akik csekély vagy semmilyen immunrendszerrel születtek, ma már teljesen jól működő immunrendszerrel bírnak. A gyermekek az IL2RG génben lévő mutációk
okozta X-SCID rendellenességben szenvedtek, és nincs genetikailag összeillő testvérük.
A SCID a legsúlyosabb veleszületett immundefektus,azoknak a
gyerekeknek, akik ebben a rendellenességben szenvednek, teljesen steril körülmények között kell élniük, és a kezeletlen
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betegség miatt, a fertőzések nyomán kétéves korukig meghalnak.Ha időben felismerik a betegséget, és van megfelelő donor,
csontvelő-átültetéssel gyógyítható.

Kimutatták az űrben az univerzum legrégebbi, az ősrobbanás
után létrejött molekuláját. A hélium-hidrid ionokat évtizedek
óta keresték a tudósok.

Az amerikai kutatók által kifejlesztett génterápiában a kicsinyektől születésük után csontvelőt vettek, és kijavították a genetikai hibát a DNS-ben.A defektust kijavító „hibátlan gént” a
HIV egy módosított vírusába juttatták be.

A felfedezés segíthet az univerzum korai fejlődési szakaszának
jobb megértésében - közölte Rolf Güsten, a bonni Max Planck
Rádiócsillagászati Intézet kutatója és csapata a Nature című tudományos lapban.

A gyermekeket a terápia után egy hónappal elbocsátották a
kórházból.
A babák ma már totyogók, akik jól reagálnak az oltásokra és
immunrendszerük az összes immunsejtet előállítja, amely ahhoz szükséges, hogy védettek legyenek a fertőzésektől. Teljesen
normális életet élnek, felfedezik a világot– közölte Ewelina
Mamcarz, a St. Jude Gyermek Kutatókórház orvosa, a tanulmány egyik vezető szerzője.
A terápiát Brian Sorrentino orvos dolgozta ki, aki a közelmúltban meghalt.

Megtalálták az univerzum legrégebbi molekuláját
ORIGO 2019.04.18.

FORRÁS: SIRTF SCIENCE CENTER/CALTECH
A hélium-hidrid ionok voltak az első molekulák, amelyek a mintegy 13,8 milliárd évvel ezelőtt bekövetkezett ősrobbanás után
kialakultak. Bár az ionizált hidrogén és hélium kötéséből álló ionok létezését már 1925-ben kimutatták laborban, az űrben sokáig felfedezetlenek maradtak.
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Eddig egyszerűen nem léteztek megfelelő detektorok"- mondta
Güsten.
Több mint tíz éven át dolgozott a szakértő kollégáival, míg kifejlesztettek egy olyan nagyfelbontású spektrométert, mely érzékelni tudta az űrben a molekula sajátos infravörös sugárzását.
A döntő jelentőségű méréseket végül egy repülő csillagvizsgálóvá alakított Boeing 747-esen végezték.A molekulát egy a Földtől 3000 fényévnyire lévő planetáris ködben találták meg.
A kutatók azt remélik, hogy a felfedezés nyomán a jövőben jobban tudják modellezni az univerzum kialakulásának korai szakaszában lezajlott kémiai reakciókat.
(MTI/dpa)

Földi magmaóceán lehet a kulcs a Hold keletkezésében
FB

2019.04.30. index.hu

Több mint száz éve próbálják már megfejteni a tudósok azt,
hogy pontosan hogyan alakulhatott ki a Hold 4,4 milliárd évvel
ezelőtt. Az asztrofizikusok jelenleg a nagy becsapódási hipotézist (giant impact hypothesis) tartják legvalószínűbbnek, egy
kutatócsoportnak pedig most sikerült olyan modellt létrehoznia, ami alá is támaszthatja ezt – írja a phys.org.
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A nagy becsapódási hipotézis szerint a Hold úgy jött létre, hogy
egy Mars méretű bolygó óriási erővel csapódott bele a Földbe,
az ütközés során keletkező törmelék pedig külön égitestté állt
össze. A koncepciót többször próbálták már lemodellezni, a szimulációk pedig egészen eddig azt mutatták, hogy egy ilyen ütközés során a Hold elsősorban a becsapódó égitest darabjaiból
alakulna ki.
A probléma ezzel az, hogy az Apollo-program során a Holdról
visszahozott kövek elemzése alapján az égitest pont hogy főleg
a Földről származó anyagokból áll. Az ellentétet egy hétfőn
a Nature Geoscience című szaklapban publikált tanulmány kísérelte meg feloldani, ami egy magmaóceánnal borított Föld és
egy tömör objektum összeütközése alapján dolgozott.
Karato Icsiró, a tanulmány társszerzője szerint az erre alapuló
modellben az ütközés után a magma sokkal jobban felhevül,
mint a becsapódó égitest szilárd anyaga. A magma ezt követően aztán kitágul és pályára áll a Föld körül, hogy aztán később
külön égitestté álljon össze. Ez egyébként azért egészen újszerű, mert az eddigi koncepciók egyike sem vette figyelembe
a Föld és az állítólagos becsapódó bolygó felhevülése közti különbséget.
A mi modellünkben a Holdnak nagyjából a nyolcvan százaléka
áll Földről származó anyagokból, míg a legtöbb korábbi
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kísérletnél éppen ugyanekkora arányban állt a becsapódó égitest darabjaiból.
– magyarázta Icsiró, hozzátéve, hogy ezzel anélkül sikerült alátámasztani a korábbi elméleteket, hogy szokatlan becsapódási
feltételeket kellett volna behozni az egyenletbe.
Ez a hipotézis egyébként nemcsak a Hold keletkezése miatt fontos: egy januárban publikált tanulmány szerint az sincs kizárva,
hogy a földi élet is úgy alakulhatott ki évmilliárdokkal ezelőtt,
hogy egy bolygó a Földbe csapódott.

Átlátszó emberi szerveket hoztak létre
ORIGO 2019.04.27.
Átlátszó emberi szerveket alkottak német tudósok. Az új technológia megnyithatja az utat az emberi szervek háromdimenziós nyomtatása előtt.
Ali Erturk, a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem kutatója és
munkatársai kifejlesztettek egy technikát, amely egy oldat segítségével átlátszóvá tesz szerveket, például az agyat vagy a veséket. A szerveket ezután lézerekkel egy mikroszkópba szkennelték, ami lehetővé teszi a kutatók számára, hogy rögzítsék a
szerv teljes felépítését, a véredényeket és az egyes kis sejteket
is beleértve.
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A modell használatával a kutatók kinyomtatják a szerv vázát,
majd a 3D-s nyomtatót őssejtekkel töltik meg "tintaként", amelyet a megfelelő helyre töltenek, hogy működő szerveket kapjanak.A 3D-s nyomtatás az iparban már használt eljárás a pótalkatrészek vagy egyéb eszközök készítéséhez, Erturk szerint a
fejlesztés nagy előrelépést jelent a technika orvosi célú alkalmazása felé.
Mostanáig a háromdimenziós szervnyomtatáshoz nem volt
adott a részletes, sejti szintű struktúrák ismerete, mert alapul
számítógépes tomográffal vagy MRI-géppel készített képek
szolgáltak - mondta el a szakértő.
Most látjuk, hol helyezkednek el az egyes sejtek az átlátszó emberi szervekben. Így pontos másolatot tudunk készíteni a 3D-s
bionyomtatás technológiáját használva, működő szerveket létrehozva"- fejtette ki Erturk.Úgy vélem, most először igazán
közel kerültünk a valódi emberi szervekhez"- tette hozzá.
Erturk csoportja azt tervezi, hogy a következő 2-3 évben létrehoznak bionyomtatott hasnyálmirigyet, és reményeik szerint 56 éven belül egy vesét is. A kutatók először azt fogják tesztelni,
hogy állatok miként képesek élni ilyen bionyomtatott szervekkel, és a klinikai kísérleteket 5-10 éven belül kezdhetik.
(MTI/Reuters)
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A bolygók apró világok billióit szórják szét a
csillagok között
ORIGO 2019.04.09.
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"A jelenlegi modellek szerint a bolygók lassan, egy csillag körül
a protoplanetáris korongban lévő mikrométernyi gáz- és finomporrészecskékből alakulnak ki, melyek az évmilliók során egyre
vastagabb réteget képeznek" - mondta Pfalzner.

A sodródó csillagközi testek új bolygók magjai lehetnek. Az
olyan égitestek, mint a 2017-ben felfedezett Oumuamua, az
új csillagrendszerek segítségére lehetnek bolygóik gyors kialakulásában - vélik a németországi Jülichben lévő Supercomputing Centre (JSC) és a belfasti Queens Egyetem kutatói.
Számtalan ilyen aszteroida sodródhat a Tejútrendszerben. Az
Oumuamua 2017 októberében tett rövid látogatást Naprendszerünkben. Ez az égitest volt az első észlelt objektum, mely a
csillagközi tér mélyéből érkezett.
A Susanne Pfalzner, a JSC asztrofizikusa és Michele Bannister
belfasti kutató által készített tanulmány szerint a Tejútrendszer
tele lehet olyan sodródó intersztelláris objektumokkal, mint az
Oumuamua.
Azt az elméletet vették alapul, amely szerint a bolygórendszerek keletkezésük után apró világok billióit szórják szét a csillagközi térbe, mint a pitypang a magjait. Ezek a sodródó kőzetdarabok aztán egyfajta csíramagként szolgálnak, amelyekből
egész bolygók alakulhatnak ki.

Az Oumuamua fantáziarajza
KORNMESSER

FORRÁS:

AFP/M.

Más megfigyelések is vannak azonban, amelyek egészen más
képet mutatnak: egyes bolygók jóval rövidebb idő alatt keletkeznek, mint ahogyan az a sztenderdmodell szerint lehetséges.
Az Oumuamuához hasonlatos csillagközi testek feloldják ezeket
az ellentmondásokat. "Ezek közül az objektumok közül sok valószínűleg túl gyorsan mozog ahhoz, hogy a protoplanetáris korongban megragadjanak. Azok közül, amelyeket elfog a korong,
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a legtöbb valószínűleg bezuhan a csillagba" - fejtette ki Pfalzner.
A két asztrofizikus számításai szerint minden egyes csillag körül
legalább tízmillió ilyen intersztelláris objektumnak kell lennie.
A protoplanetáris korongba való kerülési folyamat során a legtöbb ilyen test elvész, de mivel rengeteg van, a végén valószínűleg még mindig elegendő marad - vélik a kutatók.
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felvétel elsötétített középpontjától jobbra. A sötét folt a koronográf maszkja, ennek a feladata a központi csillag vakító fényének kitakarása
FORRÁS: ESO/A. MÜLLER ET AL.
Ezernyi ilyen test van, amely több, mint egy kilométeres. "Néhány elérheti a törpebolygók, például a Ceres vagy a Plútó, vagy
akár a Hold méretét is" - emelték ki.
Gravitációs erejükkel ezek a testek gázt, port és kisebb kőzetdarabokat vonzanak magukhoz, és végül teljes értékű bolygókká fejlődnek. Ez az elképzelés megoldhatja a bolygóképződés sebességének problémáját - hangsúlyozta a JSC.
A sztenderdmodell szerint valószínűleg több tízezer évig tartana az, hogy mikroszkopikus porrészecskékből akár csak egy
milliméteres vagy centiméteres anyagrészecske fejlődjön. A
Földhöz hasonló bolygók kialakulásához több millió évre, az
olyan gázóriások létrejöttéhez, mint a Jupiter, még több időre
lenne szükség" - mondta Bannister. Mégis vannak bolygók
olyan fiatal csillaghalmazokban, amelyek csak egymillió évesek.
"Ha a bolygóknak nem lassan kell felépülniük mikroszkopikus
por- és gázrészecskékből, az fejlődésüket hatalmas mértékben
felgyorsítja" - hangsúlyozta Pfalzner.

Ez az első felvétel, amelyen tisztán látható egy éppen keletkezőben lévő bolygó, amely a PDS 70 katalógusjelű fiatal törpecsillag körül kering. A bolygó fényes pontja tisztán látható a
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Szinte felfoghatatlan mennyiségű jeget
vesztenek évente a gleccserek
ORIGO 2019.04.09.
Nemcsak Grönland és Antarktisz jégtakarói olvadnak, a glecscserek is jeget veszítenek, 1961 óta összesen több mint 9 ezer
milliárd tonnányit. A veszteség mértéke jelenleg évente mintegy 335 milliárd tonna.
Csak a gleccserolvadás miatt 27 millimétert emelkedett a tengerek vízszintje - közölte a Nature tudományos folyóiratban egy
nemzetközi kutatócsoport.
A Zürichi Egyetem kutatója, Michael Zemp vezette tudóscsoport vizsgálatához a gleccserek klasszikus megfigyeléseit ötvözte műholdas mérésekkel. A kutatóknak ezáltal egy eddig
nem tapasztalt adatmennyiség állt rendelkezésére az 1960-as
évekig visszamenőleg. A gleccserfigyelő világszolgálat átfogó
adatbankját is felhasználták, amelynek létrehozásához a világ
több száz kutatója hozzájárult műholdas elemzéseivel.
"Eredményeink így nem prognózisokon vagy numerikus modelleken alapulnak" - mondta Fabien Maussion, az Innsbrucki
Egyetem Légkör- és Krioszférakutató Intézetének munkatársa.

A gleccserek olvadása veszélyezteti a biodiverzitást FORRÁS:
NPS.GOV
A kutatók ezáltal világszerte több mint 19 ezer gleccser jégvastagságának változásait tudták rekonstruálni. Az egyes gleccsereken végzett mérések rávilágítottak az évenkénti ingadozásokra, a műholdas adatok pedig eközben lehetővé tették, hogy
több évre vagy évtizedre vonatkozóan meghatározzák a teljes
jégveszteséget.
A globális vízszint emelkedéséhez legnagyobb mértékben
Alaszka gleccsereinek olvadása járult hozzá, ezeket a patagóniai
jégmezők, majd az arktiszi gleccserek olvadása követi.
Az Alpokban, a Kaukázusban és Új-Zélandon lévő gleccserek
szintén nagy mennyiségű jeget veszítettek, az óceánok vízszintjének emelkedésében azonban viszonylag kis felületük miatt kisebb szerepet játszanak.

40. oldal

Tudományról egyszerűen
Globálisan az elmúlt 30 évben a gleccserek tömegvesztesége jelentősen megnőtt. Jelenleg világszerte 335 milliárd tonnát veszítenek évente. Ez az olvadás évi egy milliméterrel növeli a globális vízszintet. Így a gleccserek elolvadt jege 25-30 százalékát
adja a globális vízszint aktuális emelkedésének.
"Világszinten évente veszítjük el a teljes európai Alpokban lévő
jégmennyiség egyharmadát" - mondta Zemp.
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professzor, az Imperial College Grantham klímakutató intézetének igazgatója.
Hogy pontosan milyen változások várhatóak, és ezek milyen kihívást fognak jelenteni az emberiség számára, azt a Pliocén-éra
viszonyaiból szűrhetjük le.Ebben a periódusban a tengerszint
15 méterrel, a globális átlaghőmérséklet pedig 2-3,5 Celsiusfokkal volt magasabb a mainál.

Nem fog ráismerni a Déli-sarkra, nagy változások jönnek
ORIGO 2019.04.06.
Az ember okozta klímaváltozás zöld kontinensé változtathatja
az Antarktiszt, figyelmeztetnek a klímakutatók. Ilyen állapotban utoljára hárommillió éve, a Pliocén földtörténeti kor alatt
volt a földrész, amikor a légköri szén-dioxid a maihoz hasonló
szintűre emelkedett.
2015-ben az atmoszféra szén-dioxid-tartalmának világátlaga elérte a 400 ppm-et (a ppm arányszám az egymillió egységre jutó
részecskeszámot mutatja), amire a feljegyzések 60 évvel ezelőtti kezdete óta nem volt példa. Ennek hatásait ugyan nem
azonnal fogjuk érezni, mégis, a következmények mindenképpen drámaiak lesznek, hívta fel rá a figyelmet Martin Siegert

FORRÁS: ANADOLU AGENCY/2019 ANADOLU AGENCY/OZGE
ELIF KIZIL
„Ha otthon bekapcsoljuk a sütőt, és 200 Celsius-fokra hevítjük,
a hőmérséklet nem ugrik egyből ilyen magasra, idő kell hozzá.
Ugyanez a helyzet a klímával is" – magyarázta Siegert.
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A British Antarctic Survey igazgatója, Dame Jane Francis professzor szerintaz egykori erdők maradványait már megtalálták
a Déli-sarkon, a kormeghatározás alapján ezek a Pliocén alatt
tarkították a ma (még) jeges kontinenst.
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Az adatok alapján az 1800-as évek, vagyis az ipari forradalom
kezdete előtt a légkör szén-dioxid-koncentrációja 280 ppm volt.
Azóta a globális átlaghőmérséklet 1 Celsius-fokkal emelkedett.
„Ez alapján nagyon úgy tűnik, hogy az évszázad végére újabb 1
Celsius-fokos hőmérsékletnövekedés vár ránk" – mondta Siegert. A kutató szerint amennyiben a szén-dioxid-kibocsátás
ütemét nem sikerül lelassítani,úgy a 2100-at követő években
1000 ppm-nyi kerül a levegőbe az üvegházhatású gázból.Legutoljára akkor volt ennyi CO2 az atmoszférában, amikor a dinoszauruszok rótták a bolygót, és az Antarktisz is egy meleg, zöldellő földrész volt.

FORRÁS: PXHERE.COM
„A felfedezésnek igazán az ad jelentőséget, hogy ma 400 ppmnyi szén-dioxid van a levegőben, és ha a múltban is ugyanennyi
volt, akkor egyenesen abba az állapotba repülünk vissza" – magyarázta Francis. „A jégréteg nem egyfolytában, de rendszeres
időközönként zsugorodni fog... ez lehetővé teszi a növényeknek, hogy meghódítsák ismét a Déli-sarkot" – tette hozzá.

FORRÁS: MICHAEL STUDINGER (2013)/MICHAEL STUDINGER
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Siegert kiemelte, nem szabad tovább húzni az időt, azonnali
cselekvésre van szükség.
„Az elmúlt 150 évben véghezvitt tetteink következményei a jövőben is kísérteni fognak minket, így a mi feladatunk, hogy tegyünk valamit.A történelem aszerint fog megítélni minket, hogy
időben cselekedtünk-e, és őszinte leszek, jelenleg nem teljesítünk valami jól"– figyelmeztetett Siegert.
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globális megfigyelő részlegének elemzése szerint tavaly a széndioxid-koncentráció 2,87 ppm-mel nőtt: a 2018. január elsején
jegyzett 407,05 ppm értékről 409,92 ppm-re 2019. január elsejére.
A szén-dioxid az öt elsődleges üvegházhatású gáz közül a legfontosabb mind a légkörben lévő mennyiségét, mind koncentrációjának növekedését illetően. Amikor 1958-ban először elemezték a Mauna Loa műszerei által gyűjtött mintákat, a széndioxid-koncentráció az iparosodás előtt 280 ppm-ről 35 ppmmel nőtt. Az elmúlt 60 évben további 95 ppm volt a növekedés,
ésa szén-dioxid-koncentráció mára eléri a 410 ppm-et.

FORRÁS: PIXABAY
Nincs megállás, úgy ontjuk a szén-dioxidot, mintha nem lenne
holnap
Hogy a tudósnak mennyire igaza van, arra egy március végén
publikált kutatás világít rá. A hawaii Mauna Loa obszervatórium

FORRÁS: PEXELS.COM
Az elmúlt két évtizedben a növekedés mértéke nagyjából százszor gyorsabb volt, mint a korábbi természetes növekedések.
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A témával foglalkozó tanulmányok döntő többsége szerint a
szén-dioxid mai növekedése elsősorban az emberi tevékenységből fakad, nem természeti okai vannak.
(Independent)

Egy év alatt 1,8 milliárd tonna szén-dioxid
került a levegőbe a műanyagok miatt
KOVÁCS M. DÁVID

2019.04.16. index.hu

A Kaliforniai Egyetem Santa Barbara-i kampuszán mérték
fel először, hogy a műanyag termékek milyen mértékben járulnak hozzá a klímaváltozáshoz, életciklusuk során mennyi széndioxid kerül a levegőbe közvetlenül vagy közvetett módon, írja
az MTI.
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Vadkacsa úszik a műanyag palackok között a Cardiff-öbölben.
Fotó: Matthew Horwood
A kutatás eredményeit a Nature Climate Change folyóiratban
publikálták: a műanyag termékek előállítása, szállítása, használata, elégetése és újrahasznosítása révén 2015-ben csaknem
1,8 milliárd tonna szén-dioxid került a levegőbe.
A kutatók jóslata szerint a műanyagokkal összefüggő károsanyag-kibocsátás tovább fog növekedni, mivel a műanyag termékek iránti globális kereslet várhatóan 22 százalékkal fog
emelkedni a következő öt évben.
A kutatók négy stratégiát javasolnak a műanyagok szénlábnyomának csökkentésére:
•

a műanyag termékek újrahasznosítása,

•

a műanyag termékek iránti kereslet visszaszorítása,

•

a természetes alapanyagú műanyagok arányának növelése

•

és a fosszilis alapú energia megújuló energiaforrásokra
való cserélése.

„Ha valóban az iparosodás előtti korszakhoz képest legfeljebb
1,5 Celsius-fokban akarjuk korlátozni a globális átlaghőmérséklet emelkedését, akkor szó sem lehet az üvegházhatást okozó
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gázok kibocsátásának növekedéséről” – hangsúlyozta Sangwon
Suh, az egyetem munkatársa.

ügyintézés és az egészségügy kínjaira vannak hitech megoldások, de ezekhez meg kell változtatni az életvitelünket.

A műanyaghulladék okozta környezeti kár egyre nagyobb figyelmet kap az utóbbi időben. Az Európai Unió parlamentje
például nemrég megszavazta, hogy 2021-től kezdődően nem
lehet forgalomba hozni egyszer használatos műanyag termékeket.

Fenekestül felfordul a világ, kulturális és életmódbeli változás
kell ahhoz, hogy ne haljunk bele a civilizációs vívmányaink káros
hatásaiba. Az átalakulás fő színtere a város, ami hazánkra hatványozottan igaz, hiszen már most is városlakó a magyarok
több mint 70 százaléka, és az évszázad közepére 80 százalék
fölé kúszhat az arány.

Belehalunk a fejlődésbe, vagy a magunk javára fordítjuk?
TÓTH BALÁZS

index.hu 2019.04.20.

Neve is van ennek a jövőképnek, okosvárosokat vizionálnak a
szakértők, de jogos a kérdés: mitől lesz okos egy település? Biztosan nem attól, hogy áthelyeznek problémákat egy másik területre vagy kerületbe, és nem is csupán a futurisztikus technológiai fejlesztésektől. Van egy közérthető meghatározás:
DIGITÁLIS ADATOKRA ÉPÍTVE IGYEKEZNEK JOBB DÖNTÉSEKET
HOZNI, HATÉKONYABBAN MŰKÖDNI, ÉLHETŐ KÖRNYEZETET
TEREMTENI
Fontos kritérium, hogy a rendszer hosszú távon fenntartható
legyen, gördülékenyen működjön, és segítse a helyi vállalkozásokat.

Kényelmessé tette az életünket a technológiai fejlődés, de a
halálunkat is okozhatja, ha nem bánunk ügyesen az eszközökkel. Néhány hétköznapi terület, az autózás, a bevásárlás, az

Most megkíséreljük azonosítani a hétköznapi problémákat,
amiket az okosvárosokkal meg lehet oldani, bemutatjuk a zajló
kísérleteket, és kitérünk a ma még scifi-nek tűnő
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elképzelésekre. Bár a cikkben hangsúlyosak a Budapesttel kapcsolatos példák, mindez a kisebb városokra ugyanúgy érvényes.
Nehéz parkolóhelyet találni
Az autósok szemszögéből nézve ez elég nagy ügy, de úgy is tekinthetünk rá, mint sok más katasztrófa forrására. A forgalomnak akár a 30 százalékát parkolóhelyet kereső autók tehetik ki,
és 15-20 percet is körözhetünk. Ez alatt az autók káros anyagokat bocsátanak ki, zajosak, és a hangulatunk sem pozitív irányban változik.
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Több kísérletben vizsgálják, hogyan lehetne lerövidíteni a keresgélést. A Vodafone a belvárosban modernizált 135 parkolóhelyet, egy appban lehet megnézni, hogy melyik szabad éppen.
Ennél előrébb jár az Antenna Hungária és a Budapest Közút projektje, amelyben azt vizsgálják, hogy a foglaltsági adatokat miként lehet becsatornázni a sokak által használt navigációs szoftverekbe, például a Waze és a Googla Maps adatbázisába.
Egyelőre távolinak tűnik, hogy teljes magyar nagyvárosokat lefedjenek foglaltságot érzékelő szenzorokkal. Távközlési szakértők szerint a hazai önkormányzatok főleg olyan megoldások
iránt érdeklődnek, amelyekben pénz van, és ez alapján nagyobb az esély arra, hogy szenzorokkal lássák el a mozgássérült
parkolókat, rakodásra fenntartott helyeket, ahol megbüntethetik az illetéktelen használókat.
A reális jövő:

Király István, a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese mutatja be, a tesztprojekt keretében 135 darab parkolóhelyen kialakított budapesti okosparkoló működését 2018.
szeptemberében
Fotó: Vodafone Magyarország

Bármennyire furcsán hangzik, a több parkolóhely csak súlyosbítja a problémákat: a nagy kínálat autóhasználatra ösztönöz
mindenkit. Budapesten erre két látható válasz születik: jön a
belvárosi behajtásra kiszabott dugódíj, és a P+R parkolók bővítését tervezik.
Az emberközpontú várostervezés a parkolóhelyek számának
drasztikus csökkentésével tudja elérni, hogy kevesebb autó legyen az utakon és azok mentén. Amszterdam például évente
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1500 parkolóhelyet szüntet meg a belvárosában. A lakosság ezzel sokat nyerhet, mert ahol kevesebb a parkoló, ott máris van
hely az elhatárolt bicikliútnak, amivel elkerülhetők az autósok,
gyalogosok, kerékpárok és rollerek közötti konfliktusok, csökken a balesetek száma, és többen veszik a bátorságot, hogy ne
autóval közlekedjenek. Növényzet, sportpálya is kerülhet az
álló autók helyére, élhetőbb tereket lehet kialakítani. De a gazdasági hatás sem elhanyagolható.
AHOL SÉTÁLNAK ÉS BICIKLIZNEK AZ EMBEREK, OTT FELÉLÉNKÜL A HELYI VÁLLALKOZÓK KERESKEDELMI ÉS A SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGE, HISZEN SZÁMÍTHATNAK A BETÉRŐ VEVŐKRE
A kombinált útvonalakat viszont meg is kell tervezni. A BKK Futár rendszer remek eszköz a fővárosi közlekedők életében, de
ha az a cél, hogy többen átszálljanak autóról valami másra, akkor vegyes útvonaltervezést kell, amelyben autó-gyalog-bkv-bicikli-bérrobogó kombináció is előfordul, az egyéni igények és
előfizetések, bérletek alapján. Hasznos még, ha mindez egy tarifarendszerben (vagy egy appban) elérhető, mert akkor nem
kell mindenhol külön regisztrálni, nagyobb eséllyel választunk
alternatívákat.
A kevés parkolóhelyre jó megoldás a közös autó, jobb kihasználtsággal. A MOL Limo és a GreenGo mobilappból bérelhető

XI. évfolyam 5. szám
percdíjas autóival már elkezdett kiépülni az a rendszer, amely
fölöslegessé teszi a saját autó fenntartását, de a flották méretét
és a lefedett területet bővíteni kell, további nagyvárosok lefedésével, hogy érezhető legyen a változás. Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a fővároshoz kapcsolódó autósok igen
jelentős része az agglomerációban él.
NAPONTA NEGYEDMILLIÓ AUTÓ INGÁZIK BUDAPESTEN
Vad elképzelések:
A közösségi közlekedést alkalmassá kell tenni arra, hogy többen
magukkal tudjanak vinni rollert, biciklit, és zárt utcai tárolókat
is érdemes kialakítani a személyes bringáknak, mint Barcelonában.

Ilyen védett dobozokban rakhatja le a barcelonai lakosság a bicikliket: két autónyi helyen hetet. Fotó: Tóth Balázs / Index
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Még messzebb járunk a jövőben az önvezető buszokkal és autókkal, amelyekkel megvalósítható, hogy több tucat parkolóhely helyett épülettömbönként elég legyen pár megállóhely,
ahol a járművek felveszik és lerakják az utasainkat. Legfeljebb
azok a járművek várakoznak hosszabb ideig, amelyekből árut
pakolnak. Elvileg lehetséges, hogy az önvezető buszok és az autók rugalmas útvonalon járjanak, mindig az aktuális közlekedési
igények szerint - elég lesz jelezni, hogy honnan hová tartunk. Ezt úgy is felfoghatjuk, hogy a GreenGo és a MOL Limo a
továbbgondolása, csak nem egy leparkolt autót kell majd keresni, mert az autó házhoz fog jönni. Az előny nyilvánvaló: nem
állnak az autók napi 18-20 órán át, jobban ki vannak használva.
Aggódni azért nem kell,
A PRIVÁT AUTÓZÁS IS MEGMARAD. OLYAN HOBBI LESZ, MINT
MA A SIKLÓREPÜLÉS VAGY A VITORLÁSHAJÓZÁS.
Ezek költséges hobbinak számítanak, és senki sem a lakóhelye
mellett tartja a repülőjét vagy a hajóját.
Sok időt elvesz a bevásárlás
Már előkerült, hogy a parkolómentesítés közelebb hozza az emberekhez a boltokat, de nem fogunk mindent megkapni a lakóhelyünk közelében, és mindig lesznek olyan termékek, amiket
érdemes teherautóval szállítani. Nyilvánvaló, hogy erősödik a
webshopok szerepe, és ezzel a városok által megoldandó
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probléma is egészen más lesz, hiszen az áru szállítását és átvételét kell elősegíteni és gördülékennyé tenni.
A modernizáció egyik kulcsa a profi és kiszámítható házhoz szállítás. Ehhez viszont nemcsak országos raktárbázisok kellenek,
hanem elegendő vevő is, akik rendszeresen online rendelnek,
és rendesen átveszik a a csomagot. Olyan apróságokon is elcsúszhat az egész, mint utánvéttel való fizetés, ami miatt az eladó költségén utazik az áru oda-vissza, amíg a vevő nem méltóztatik otthon lenni, hogy kifizesse és átvegye. Az USA-ban sok
helyen simán lerakják az ajtó elé az előre kifizetett árut, aztán
lehet izgulni, hogy ott van-e, mire hazaérünk.
A reális jövő:
Van kézenfekvő megoldás, hogy ne kelljen a csomagjainkért aggódni, elvégre a történelem során valahogy a levélszállítást is
sikerült megoldani. A matuzsálem postaládákat kell felkészíteni
csomagfogadásra. A folyamat már elkezdődött a Magyar Posta
által is használt utcai csomagautomatákkal, és elvileg nincs akadálya annak, hogy hasonló tárolók akár nagyobb lakóházak, lakóparkok bejáratánál, vagy akár a legkisebb falvak központjában is megjelenjenek. Sajnos nincs tudomásunk arról, hogy ez
bárhol napirenden lenne.
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A Magyar Posta csomagautomatája egy Váci úti bevásárlóközpontnál Budapesten
Fotó: Marjai János / MTI
Vad elképzelések:
Ideális esetben a csomagpostaláda nem névre szól, hanem a
mérettől és tartalomtól függően osztják ki a megfelelő rekeszt,
hogy a maroknyi hatos csavartól a kerékpárig bármi beleférjen.
Jó esetben a mobilappal kinyitható doboz szolgáltatófüggetlen,
akárcsak a postaládánk, hogy ne csak ruhákat és kütyüket tudjuk így átvenni, hanem akár a vacsorához szükséges csirkecombot és kenyeret is, természetesen egy hűtött rekeszből, nehogy
megromoljon. A technológia pedig megoldja, hogy a feladó
mindig pontosan ismert legyen.
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Létezik egy olyan koncepció is, amit nulla érintéses vásárlásnak
neveznek, ebben számítógépes algoritmusokra bízzuk a fogyóeszközök beszerzését. Ha a lakásunkban már mindent behálóznak az érzékelők, elvileg az is pontosan kitalálható, hogy mikor
fogy el a vécépapír, és az személyes beavatkozás nélkül eljuthat
hozzánk. Az Amazon megpróbálkozott az egyérintéses vásárlással, az adott mosópormárkával feliratozott gombbal lehetett
újabb adagot rendelni, ám ez fogyasztóvédelmi szempontból
aggályos: nem volt lehetőség megismerni sem az aktuális árat,
sem a rivális termékek árait. A hangvezérelt asszisztensek elterjedése lehet a jövő, hiszen a gép elmondhatja nekünk, hogy milyen termékek és árak közül tudunk választani.
Az észt Starship 2016-os találmánya is adhat egy lökést az online kereskedelemnek, a babakocsi méretű eszköz a járdán viszi
házhoz a csomagokat, teljesen önállóan, mint egy hat keréken
járó csomagpostaláda. Ehhez viszont mindenhová olyan járda
kell, amin kerekesszékel is kényelmesen lehet közlekedni.
Az ügyintézés még mindig agybajt okoz
Úgy is feltehető a kérdés, hogy minek bemenni bármilyen ügyfélszolgálatra? Hazánkban is vannak remek megoldások, mint
például az elektronikus adóbevallás, amit jó esetben akár a NAV
is elintéz helyettünk, de mindent egybevéve az államigazgatás
vánszorogva halad a 8 éve bemutatott digitális cselekvési terv
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céljai felé, hogy minden állami rendszer és szolgáltatás digitális
legyen. Persze rajtunk is múlnak dolgok, az e-személyit (lehetőleg elektronikus aláírással) nekünk kell kiváltani.
Az ügyintézés másik fontos része, amikor nem nekünk kell bemenni a hivatalba, hanem pont fordítva, csak azért kell otthon
dekkolni, hogy leolvassánk a gázórát. Erre az okos mérőórák adhatnának választ, és bár akadnak elszórt kísérletek, még meszsze nem beszélhetünk elsöprő, rendszerszintű változásról.
Reális jövő:
Elég megnézni, hogy hol tartanak most az észtek a digitális államigazgatás terén, hogy legyen valami elképzelésünk az ebben
rejlő lehetőségekről. A cégalapítástól kezdve a személyes ügyekig mindent elektronikusan kell elintézni. Hazánkban az látszik,
hogy a digitalizáció kikényszerítésével lehet a legnagyobb hatást elérni. A NAV-hoz bekötött kasszák például óriási adminisztrációs terhet tüntettek el, és mellesleg a szürkegazdaság
egy részét is.
Pár dolgot a vállalati szférából is elleshet az állam. A bankok közül például egyre többen megoldják az elektronikus szerződéskötést egy szem webkamerával, így pár papír kitöltése miatt
nem kell utazgatással és bankfiókban várakozással tölteni a napot. Na, itt jönne még jól az e-személyi és az e-aláírás.

Okos mérőóra, amely adatokat küld az gázszolgáltatónak,
Caerphilly városában, Angliában Fotó: Matthew Horwood /
Getty Images Hungary
Az óraleolvasás digitalizálását valószínűleg a munkaerőhiány
fogja kikényszeríteni. Muszáj lesz távelérést tenni az órákba,
mert nem lesz, aki leolvassa. Még ha nem is kifizetődő a digitális
mérőóra, akkor is muszáj lesz bevezetni, mert sokkal nagyobb
a veszteség, ha az ügyfelek fogyasztása ismeretlen.
Vad elképzelések:
Akkor is az észtekre érdemes figyelni, ha a távolabbi jövő érdekel minket. Ők már abban gondolkodnak, hogy algoritmusokra
bízzanak minél több ügyintézési feladatot: számítógép segít az
embereknek új munkát találni, automatizálják az épp csak
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megszületett gyerek iskolába íratását, és azon dolgoznak, hogy
az egyszerűbb jogi vitákban valamiféle mesterséges intelligencia hozzon ítéletet az emberi bírók helyett.

sőt, a Renault már azzal kísérletezik, hogy a járművek visszatöltsék a hálózatra az energiát, amikor máshol van rá igény.

Mesterséges intelligenciával meghajtott csetbotok vehetik át
az bonyolult állami weboldalak szerepét, hiszen amikor ügyintézünk, akkor nem paragrafusokat és szakzsargonnal teli leírásokat akarunk végigolvasni, hanem gyors és hatékony választ
várunk egy-két kérdésre. Mit kell tennem, ha rendben van az
adóbevallásom, de eladtam egy ingatlant? Ez most az összetett
adóbevallás kézi kitöltését eredményezi, pedig elég lenne egykét kérdés a csetbottól, hogy kiszámolja nekünk az adó mértékét, és beillessze az számot megfelelő rubrikába. Ha nem tetszik
a megoldás, vagy kételkedünk a csetbot igazában, akkor még
mindig kérhetjük a paragrafusokat és a kézi kitöltést, nem igaz?

Évtizedeken át úgy nőtt a világgazdaság, hogy az üzleti érdek
nagyjából mindenen átgázolt, de egyre erősödik az a felfogás,
hogy az emberek és a környezet jólétének, egészségének kell az
első helyre kerülnie. Itt van ez a globális felmelegedés is, amit
jó lenne kordában tartani. Nem lesz egyszerű, mert rendszerszintű problémákat és teljesen hétköznapi - rossz - szokásokat
kell megváltoztatni.

A közműveknél is az intelligens vezérlés növelheti a hatékonyságot, és az áramhálózat a legkönnyebben okosítható. Ez egy
összetett és érzékeny rendszer, mindig egyensúlyban kell tartani a termelést a fogyasztással. Eljön még az a nap, amikor az
okos háztartási gépeink akkor fognak porszívózni, mosogatni,
mosni és szárítani, amikor éppen túltermelés van (süt a nap
vagy fúj a szél), és ezt nem mi programozzuk be nekik, hanem a
hálózat jelzésére kelnek életre. Nyilván a józan ész határain belül. Az elektromos autónk feltöltését is a hálózatra bízhatjuk,

Megöl a szennyezés és a klímaváltozás

Most például úgy tűnhet, hogy a lombégetés valamiféle nemzeti hobbi,
MINTHA MAGYARORSZÁGON NEM A LÉGÚTI MEGBETEGEDÉS
LENNE A VEZETŐ HALÁLOK
Pedig az, és tudományosan bizonyított, hogy a füst tehet róla,
jöjjön az elégetett zöldhulladékból, kályhába vetett szemétből
vagy dízelautók kipufogójából. A városban hatványozott probléma a füstölés: elég egyvalakinek begyújtani, hogy huszonöt
másik megszívja.
Reális jövő:
Az okosvárosok legegyszerűbben úgy adhatnak választ a szenynyezésre, ha mérhetővé és lokalizálhatóvá teszik a
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problémát. Az önkormányzatok próbálnak figyelmet felhívni,
büntetési tételek is kapcsolódnak a problémához, de a szokás
nagy úr, az illetékes hatóságok pedig eszközhiányosak.
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károkat. A brutálisan szennyezett Londonban iskolatáskákba
telepítenek légminőséget vizsgáló érzékelőket, hogy pontosabb
információt szerezzenek a szennyezés mértékéről.
A szemét kezelését is érzékelők tehetik ésszerűbbé, ha a kukák
telítettsége távolról látható, és a fixen kijelölt szemétnapok helyett csak akkor (vagy akkora kapacitással) jönnek ki, amikor
tényleg szükség van rá (ugyanez igaz a közterületi kukákra is).
Megspórolható egy csomó benzin, ha nem kell megállni bizonyos házaknál, ahol egy hét alatt sem keletkezik egy kukányi
szemét, de az is benne van, hogy amikor túl sok a szemét, azt
sűrűbben elszállítják.
Vad elképzelések:

Egy gyalogos megy az autók közötta a szmogban a nyíregyházi
Bethlen Gábor utcában 2017. január 24-én Fotó: Balázs Attila /
MTI
Egy jól megtervezett és sűrű szenzorhálózattal azonnal riasztás
érkezhet a légszennyezésről. A kémiai összetétel vizsgálata a
forrással kapcsolatban ad támpontokat, a szélirányból pontosítható a forrás helye, de sokat elárul az autós forgalom számlálása is, vagy az, hogy a kinti hőmérséklet miatt fűtenek vagy a
kertben grilleznek az emberek. A végén pedig tűpontosan rá lehet mutatni, hogy milyen cselekedetek és szokások okozzák a

Az éghajlatváltozás mérséklését nem szabadna a környezetvédő hippik hobbijaként kezelni, de amíg nincs mindennek ára,
amíg az ember döntésén múlik, hogy elfüstöli-e az ágakat és válogatja-e a szemetét, addig ez hobbi marad.
EGY RAKÁS KÖRNYEZETSZENNYEZŐ HOBBIBA NINCS BELEÁRAZVA A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS
Előremutató példa az egészségügyi biztosítások piacán elindult
folyamat, amely a fitneszkütyükkel mért testmozgást kockázatcsökkentő tényezőként kezeli, és pénzügyi kedvezményeket
kapcsol hozzá. (Még ezt is van hová fejleszteni, háziorvosi diagnosztika igen nagy része az otthonokba kerülhet.)

52. oldal

Tudományról egyszerűen
Önkormányzati és állami szándék kérdése, hogy a környezetszennyezés rejtett kockázata kimutatható legyen mért adatokkal, és anyagi előny kapcsolódjon hozzá. Részletes műholdképekkel és földi szenzorokkal láthatóvá válik, ha a telekhatáron
belülről füstfelhő indult, és az is nyomon követhető, ha a legtöbb hulladékot a szelektívbe visszük. Ez alapján pedig meghatározható, hogy ki kapjon visszatérítést, és kinél maradjon toronymagas a rezsi a pazarló és szennyező életmód miatt. Egyszerűen csak meg kell változtatni a pénz útvonalát.
Az egészségügyi bajok megelőzésben hasznos lenne, ha nemcsak akkor fújnának szmogriadót, amikor már az egész várost
beterítette a füst és a szállópor, hanem utcaszinten, valós időben megmondanák, hogy a pillanatnyi helyzetben hol ne merészeljünk a szabad levegőre merészkedni. Végül is pont ez a lényeg, hogy helyben ismerjük fel és kezeljük az összes problémát, hogy ne lehessen álszent módon mindig csak másra mutogatni. Ha a saját szomszédságunkkal, városunkkal és nemzetünkkel bizonyítottan minden rendben van, akkor globális szinten is minden rendben lesz.
A cikkhez gyűjtöttünk alapanyagot a Mobil Világkongresszuson, beszélgettünk technológiai cégek IoT-szakértőivel, és remek ötleteket adott Molnár Ágoston, aki a londoni UCL-en tanul
urbanisztikát.

XI. évfolyam 5. szám
(Borítókép: Arizona Egyetem által elképzelt városkép Phoenixről. Fotó: Arizona State University)

A műanyagpestis az Alpok gleccsereit is elérte
ORIGO 2019.04.09.
Több millió műanyagrészecskét hagynak hátra a gleccsereken
a hegymászó turisták: ugyanannyi mikroműanyag található
már ott, mint a tengerpartokon és az óceánok fenekén - számolt be egy olasz vezetésű kutatócsoport kedden az Európai
Földtudományi Egyesület (EGU) közgyűlésén Bécsben.
Aggasztóan növekszik a műanyag az alpesi gleccsereken
Roberto Sergio Azzoni, a Milánói Egyetem kutatója szerint a
műanyag nagy része a turisták felszereléséből és ruházatából
származik.
Azzoni és kollégái a Stilfser Joch Nemzeti Parkban lévő Forni
gleccser felszínét vizsgálták át műanyagrészecskék után kutatva. Ez mintegy 11 négyzetkilométerével Olaszország egyik
legnagyobb és leglátogatottabb gleccsere.
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A Matterhorn a svájci Alpokban. Az alpesi magashegységi területeken területeken is növekszik a műanyagszennyezés
FORRÁS: 7-THEMES
A Forni Olaszország legnagyobb gleccsere FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS

A gleccseren kilogrammonként 74 műanyagrészecskét találtak
a jégben.

Hogy a minták biztosan tiszták maradjanak és ne fertőződjenek
meg, a kutatók tiszta pamutból készült zöld műtősköpenyben
és fapapucsban járták a gleccsert és műanyag tető nélküli üvegekbe, fém kanalakkal helyezték a jégfelszínből vett mintákat.

Ez hasonló ahhoz a mennyiséghez, amennyi a tengerfenéken és
a vízpartokon található. A tudósok becslései szerint a teljes
Forni gleccseren 131-162 millió mikrorészecske lehet.

A laboratóriumban meghatározták a mintákban lévő részecskék mennyiségét és megvizsgálták, melyik anyag milyen szerkezettel rendelkezik.

A kutatók a műanyag minden lehetséges formáját megtalálták:
poliésztert, poliamidot, polietilént és polipropilént.

Ami már felkerült, az fent is marad

A részecskék kétharmada rost formájában volt megtalálható,
tehát a turisták funkcionális ruházatából származhatott mondta Azzoni. A maradék egyharmadot apró töredékek
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alkották, amelyeket részben a szél szállított a magasba, részben
a hegymászók vitték magukkal.

Nepáli serpa a hegymászók által otthagyott szemetet gyűjt a Himalájában. Az Alpok egyes vidékén i aggasztóan növekszik a
műanyaghulladék
FORRÁS: AFP/NAMGYAL SHERPA
Ha a műanyag egyszer feljutott a hegyre, többé szinte el sem
tűnhet onnan - fejtették ki a kutatók. A gleccser nagy felületén
a szemét összegyűlik, de alig akad gleccserfolyam vagy olvadás,
amely lehordaná azt.
A műanyaghulladék legnagyobb része a tengerfenéken landol
Miközben a gleccsereken lévő műanyag mennyisége viszonylag
könnyen megállapítható, a tengerekben jóval nehezebb a
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kutatók dolga. A felszínen az évente a vízbe kerülő 4-12 millió
tonna műanyagból "mindössze" 250 tonna úszik, tehát több
mint 99 százalék valahol a mélyben van.

A tengerbe kerülő műanyaghulladék legnagyobb része a
mélybe süllyedve a tengeraljzaton köt ki FORRÁS: ORIGO
Alethea Mountford, az angliai Newcastle-i Egyetem kutatója és
munkatársai számítógéppel modellezték, hol lehet a szemét.
Az úszó műanyag a felső száz méteren marad, a többi lesüllyed
és az áramlatok révén a tengerfenék legmélyebb területeire is
eljut.
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A Földközi-tenger, az Indiai-óceán és a dél-ázsiai tengeri régiók
üledékeiben például emiatt nagy koncentrációban található
műanyag.
(Forrás: MTI/APA)
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– Talán már a jövő héten figyelmeztetni fogom Kanadát, hogy
jobban teszi, ha hazaviszi a szemetét, különben odahajózok a
konténerekkel és rájuk borítom a tartalmukat – mondta Duterte a CNN helyi kirendeltsége szerint.

Szemétháborúval fenyeget Duterte
EGYRE TÖBB TÁVOL-KELETI ORSZÁGNAK LESZ ELEGE A FEJLETT
NYUGAT HULLADÉKIMPORTJÁBÓL
2019. ÁPRILIS 25. https://magyarnemzet.hu
Mártonffy Attila
A délkelet-ázsiai országoknak már egy ideje elegük van abból,
hogy a fejlett Nyugat szemétlerakónak nézi őket, s hajórakományszámra szállítja a környezetre veszélyes, feldolgozható
vagy feldolgozhatatlan hulladékot a Távol-Keletre. Most a Fülöp-szigetek sokallt be, s elnöke megüzente Kanadának: sürgősen vegye vissza szemetét.
Kész „szemétháborút üzenni” Kanadának Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök (képünkön), amennyiben az észak-amerikai
állam nem viszi vissza Manilából egy kanadai cég, a Chronic
Plastics által évekkel ezelőtt odaszállított több ezer tonna hulladékát.

Megteltek a kukák Kanadában, de a miniszterelnök egyelőre
nem tudja, mitévő legyen Fotó: Reuters
A hírcsatorna irodája úgy tudja, hogy 2013-ban és 2014-ben
2450 tonna szemetet raktak ki 103 konténerben a szigetországban. A konténerek hivatalosan feldolgozásra odavitt műanyaghulladékot tartalmaznak, de az ellenőrzés során kiderült, hogy
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lényegében feldolgozhatatlan szemétről van szó, amely importengedély nélkül, tehát illegálisan került az országba.
Egy tavalyi vizsgálat azt is kiderítette, hogy a rakomány a manilai környezetvédelmi minisztérium egyik államtitkárának a
megvesztegetésével kerülhetett a partra, ahol azóta is elhagyott áruként tartják számon.
Duterte kirohanásának hatására Kanada manilai nagykövetsége
tegnap nyilatkozatot adott ki, amelyben közölte, a két ország
illetékesei már dolgoznak a szemét eltávolításának és feldolgozásának ügyében.
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A szemétkérdésen kívül más ügyek is feszültté teszik a két ország közti kapcsolatokat. Tavaly Manila visszamondott egy 233
millió dolláros, tizenhat helikopter vásárlásáról szóló kanadai
ügyletet, miután Ottawa aggodalmát fejezte ki, hogy a lázadók
ellen akarják bevetni őket. Az említett 2017-es ASEAN-csúcs végén pedig Duterte amiatt hordta le Trudeau-t, mert a kanadai
kormányfő kétségbe vonta az elnök drogháborúban alkalmazott módszereit.

A Fülöp-szigeteki külügyminisztérium egyébként először 2015
szeptemberében fordult a kanadai kormányhoz az „ott felejtett” konténerek ügyében, kérve, segítsenek az eltávolításban.
Ottawa azóta a közbelépésre felszólító diplomáciai jegyzékeket
azzal utasítja vissza, hogy a kanadai törvények nem teszik lehetővé magánexportőrök kényszerítését hulladékuk visszavételére.
2017 novemberében, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége
(ASEAN) csúcsértekezletén Justin Trudeau kanadai miniszterelnök megígérte, hogy megvizsgáltatja, milyen joghézag köti meg
kormánya kezét. Továbbá „reméli, meg fogják találni a megfelelő megoldást”. Azóta sem történt semmi.
Fotó: Reuters
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Tudományról egyszerűen
A CNN megjegyzi, hogy a világban mind nagyobb mennyiségben
keletkező és felhalmozódó hulladék – különösen a veszélyes
hulladék – megnyugtató kezelése egyre inkább kérdéses lesz.
Eddig ugyanis, hosszú évtizedekig, a fejlett országok Ázsiába és
Afrikába szállították szemetüket „feldolgozásra”, ám ez a gyakorlat most már erősen változóban van.
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csoportok Accra Agbogbloshie nevű nyomornegyedéből származó tyúktojásokat vizsgáltak; a nyomornegyed lakói bontják
szét a Ghánába érkező európai elektronikus hulladékot fémhasznosításra.

Kína például 2017-ben 24-féle szilárd hulladék bevitelét tiltotta
meg, tavaly pedig még 32 tételt tett feketelistára a környezet
védelme érdekében. Ennek következtében a fejlett országokban halmozódik az exportálhatatlan szemét.

Súlyos veszélyeket okoz az európai e-hulladék Afrikában
ORIGO2019.04.25. 15:03
Bejut a ghánai táplálékláncba az Európából érkező, illegálisan
hasznosított elektronikai hulladékból származó néhány igen
veszélyes vegyi anyag - mutatták ki környezetvédők a nyugatafrikai ország fővárosa, Accra egyik nyomornegyedéből származó tyúktojások vizsgálatából.

Egy férfi elektronikus hulladékot visz az Agbogbloshie lerakóhelyné Accra-ban.
FORRÁS: HTTPS://WWW.THEGUARDIAN.COM/GLOBAL-DEVELOPMENT/2019/APR/24/ROTTENCHICKEN-EGGS-E-WASTE-FROM-EUROPE-POISONS-GHANAFOOD-CHAIN-AGBOGBLOSHIE-ACCRA

220-szor több a mérgező anyag az európai szabványhoz képet

A negyedben mintegy 80 ezer ember él. Az elemzésből kiderült,
hogy egyetlen ilyen tojás elfogyasztásakor

Az elektronikai hulladékok hasznosítását nyomon követő Ipen és a Basel Action Network nevű környezetvédő

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által meghatározott
határértéknél 220-szor több klórozott dioxin kerül az emberi
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szervezetbe- olvasható a The Guardian című brit napilap online
kiadásában.

Nigériába érkező mérgező hulladékok szabályozásának problémáira.

Kis mennyiségben is súlyos veszélyt jelentenek a dioxinok

Kényelmesebb a fejlődő országokba vinni az e-hulladékot

Más mérgező anyagokat - köztük poliklórozott bifenileket - is
hasonlóan aggasztó koncentrációban mutattak ki. A dioxinok
különösen veszélyesek még kis mennyiségben is, mivel zsírban
oldódnak, és felhalmozódnak az élő szövetekben.

"Európának magának kell felszámolnia a mérgező e-hulladékot
ahelyett, hogy a fejlődő országokba szállítaná, ahol ezek a veszélyes vegyi anyagok mérgezik a lakosságot, különösen a sebezhető rétegeket, valamint a környezetet a létező megsemmisítési módozatok és a helytelen kezelési módszerek eredményeként" - mondta Sam Adu-Kumi, a ghánai környezetvédelmi
ügynökség illetékese.

Az Agbogbloshie nevű nyomornegyed Ghánában. FORRÁS:
HTTPS://WWW.THEGUARDIAN.COM/ENVIRONMENT/GALLERY/2014/FEB/27/AGBOGBLOSHIE-WORLDS-LARGEST-EWASTE-DUMP-IN-PICTURES
Egyesek közülük karcinogének, mások az immunrendszert károsítják.
A környezetvédő csoportok jelentése ismételten ráirányítja a figyelmet az Európából Afrikába, Ghánába, Tanzániába és

Régi monitorokat használnak hídként.
FORRÁS:
HTTPS://WWW.THEGUARDIAN.COM/ENVIRONMENT/GALLERY/2014/FEB/27/AGBOGBLOSHIE-WORLDS-LARGEST-EWASTE-DUMP-IN-PICTURES
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Az afrikai országokat nem szabad többé az elektronikus hulladékok szemétlerakó helyeként használni, nincs meg a szükséges technológiai kapacitásunk a szerves mérgező anyagokkal
teli
hulladék
kezelésére
tette
hozzá.
(Forrás: MTI)

Évekig nem bomlanak le a lebomló műanyagzacskók
FB

2019.04.29.
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A legjobban a komposztálható zacskó teljesített, tengerben három hónap alatt teljesen eltűnt, de azt egyelőre nem tudják,
hogy pontosan milyen anyagok keletkeztek a lebomlás során. A
földben már nem volt ilyen jó a helyzet, 27 hónap után is ott
volt, de súlyt már nem bírt el anélkül, hogy elszakadt volna. Ezzel szemben a természetben lebomló zacskóknál ennyire nem
volt jó a helyzet, ezekkel a földben töltött három év után is el
lehetett menni vásárolni.

index.hu

Évekig nem bomlanak le teljesen a természetben azok a műanyagzacskók, amiknek az a lényege, hogy lebomlanak a természetben, sőt, még bevásárolni is elmehet velük az ember – írja
a Guardian egy friss tanulmány alapján.
Az Environmental Science & Technology nevű szaklapban közölt tanulmányban a kutatók most először teszteltek komposztálható, a természetben lebomló illetve sima zacskókat, hogy
megállapítsák, mi történik velük, ha huzamosabb időre a természetben hagyják őket. A projekt keretében a zacskókat három évig tárolták földbe temetve és tengerben, a tesztidőszak
végén pedig
NEM VOLT OLYAN ZACSKÓ, AMI MINDEN KÖRNYEZETBEN
MARADÉKTALANUL LEBOMLOTT VOLNA.

Fotó: Imogen Napper / Environmental Science & Technology
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A kutatók szerint a tanulmány felveti a kérdést, hogy a biológiailag lebomló anyagokra lehet-e bármilyen mértékben számítani a lebomlás felgyorsításánál, vagyis, hogy megoldást jelentenek-e a műanyaghulladék problémájára.
Meg voltam döbbenve, hogy három év után lehetett cuccokat
pakolni bármelyik zacskóba, főleg a természetben lebomlóba.
Amikor egy ilyen feliratot lát az ember, automatikusan azt hiszi, hogy hamarabb lebomlik, mint a hagyományos zacskók,
de úgy tűnik, hogy nem ez a helyzet.
– mondta a kutatást vezető Imogen Napper, vagyis hiába a marketing, ránézésre ezek a formulák sem oldották meg megfelelően a lebomlást.
A kutatásból ugyanakkor az kiderült, hogy rendkívül fontos,
hogy milyen módon hajítják el az emberek a zacskókat: egy rendes komposztálás során például tényleg le kéne, hogy bomoljanak a lebomló zacskók, ehhez azonban egy kifejezetten komposztálható hulladékra specializált hulladékkezelésre van szükség, ami Nagy-Britanniában például nincsen.
A kutatásban szereplő egyik zacskót gyártó cég is erre hívta fel
a figyelmet, a szóvivőjük szerint fontos a megfelelő hulladékkezelés, mert egy anyag sem idéz elő varázslatos lebomlást. A tanulmány szerint ugyanakkor nincs konkrét bizonyíték arra,
hogy a lebomló zacskók kevésbé károsak a környezetre, mint a
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hagyományosak, ráadásul a mikroműanyagok problémája is vet
fel kérdéseket.
A mikroműanyag-szennyezés kutatása még mindig viszonylag
kezdeti stádiumban jár, de az biztos, hogy elmúlt időszakban
egyre több helyen fedeznek fel mikroműanyag-szennyezést: az
északi-sarki jégben sokkal több a mikroműanyag, mint hittük, a
Földközi-tengerben brutális mennyiségű mikroműanyag van,
az olasz tavak is tele vannak vele, akárcsak a Duna, vagy éppen
a Rába. Az asztali sók 90 százaléka is szennyezett, és már emberi ürülékben is kimutatták a mikroműanyagot. Egyelőre nem
világos, hogy a mikroműanyagok az emberre nézve jelenteneke egészségügyi kockázatot. Mindenesetre az Európai Unió (a világ más országaihoz hasonlóan) betiltana egy sor mindennapos
műanyagterméket. A magyar kormány is szigorítást jelentett
be.

Világszerte 12 millió hektár trópusi erdő
tűnt el 2018-ban
ORIGO 2019.04.27.
Világszerte 12 millió hektár trópusi erdő tűnt el tavaly egy tanulmány szerint. Ez a harmadik legnagyobb mértékű veszteség egy év alatt a műholdas mérések 2001-es kezdete óta.
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Különösen aggasztó, hogy nagy mennyiségben fogyatkoztak
meg a trópusokon az esőerdők: összesen 3,64 millió hektár tűnt
el ott - olvasható a Global Forest Watch (GFW) jelentésében. Az
adatok a GWF közlése szerint a Marylandi Egyetemtől származnak és műholdas felvételek elemzése alapján születtek. A jelentés nemcsak a fakitermelést, hanem az erdőtüzek okozta pusztítást is figyelembe vette.
Az erdők számtalan állat- és növényfaj számára nyújtanak otthont, emellett jelentős hatással vannak a klímára is. A 2016-os
és 2017-es évekhez képest némileg csökkent az erdők eltűnésének mértéke. 2016-ban 16,95 millió hektárnyi, 2017-ben
15,81
millió
hektárnyi
trópusi
erdő
tűnt
el.
Az erdők pusztulásának tempója változatlanul magas a szakértők szerint. Percenként 30 focipályányi terület vész el.
Az érintett területek csaknem egyharmada a legöregebb nemzedékek alkotta őserdők, amelyeknek különösen nagy szükségük van a védelemre. Először dokumentáltak beavatkozásokat
az eddig érintetlen természetes esőerdőkben, amelyek több
százéves, olykor ezeréves fákból állnak - mondta a kutatócsoport vezetője, Mikaela Weisse.
A legnagyobb terület tavaly Brazíliában veszett oda:1,35 millió
hektárnyi erdő.Ennek egy része erdőtüzeknek esett áldozatul,
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a nagyobbik rész azonban láthatóan a mezőgazdasági területek
kinyerése miatti fakitermelés okán tűnt el.
A tanulmány pozitív példaként mutatja be Indonéziát.A délkelet-ázsiai országban 2003 óta a legalacsonyabb mértékűre csökkent az erdőveszteség, a kormány védelmi intézkedései eredményt hoztak.
Az erdők irtásának fő okai az állattenyésztés és a mezőgazdaság: Ázsiában és Afrikában elsősorban a pálmaolaj-termesztés,
Dél-Amerikában a bioüzemanyagok előállításához szükséges
gabona termesztése.
Az erdők felégetése és a fakitermelés nemcsak szén-dioxidot
szabadít fel, hanem csökkenti a klímakárosító gázokat felvevő
úgynevezett "zöld tüdő" kapacitását is. Az esőerdők világszerte
az ember által kibocsátott üvegházhatású gázok 30 százalékát
nyelik el, több mint egymilliárd tonnát évente.
(MTI/dpa/AFP)

Véres dráma bontakozik ki a brazil erdőirtások árnyékában
ORIGO 2019.04.26.
Több, mint 600 európai tudós és 300 brazíliai őslakos csoport
intézett csütörtökön felhívást az Európai Unióhoz, hogy
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kiemelten foglalkozzon az erdőirtás ügyével a folyamatban
lévő kereskedelmi tárgyalások során, amelyeket Brazíliával
folytat.

köthető, amelynek mértéke naponta egy 300 futballpályánál is
nagyobb területen végzett erdőirtás - idéztek egy tanulmányt a
levélben.

Az EU az erdőirtások legnagyobb haszonélvezője

Fokozódik az erőszak az erdőterületek birtoklásáért

A Science magazinban és egy külön nyilatkozatban levelet közzétevő tudósok és őslakos szervezetek szerint az EU azoknak a
termékeknek a világon az első importőre, amelyek előállítása
erdőirtással jár.

A tudósok és őshonos csoportok szerint a hónap során Brazíliában a földterület birtoklásáért egyre fokozódó konfliktushoz
köthető erőszak miatt megölt emberek legalább kilenc holttestére bukkantak az erdőirtáshoz közeli területek határában.Az
erdőirtás következtében hatalmas mennyiségű szén-dioxid szabadul fel,hozzájárulva a globális éghajlatváltozáshoz, miközben
veszélyeztetett fajok sokaságát fenyegeti az élőhely elvesztése
- teszik hozzá.
Fenyegetést jelentenek a klímaváltozást okozó termelési gyakorlatok
"Amint arra az iskolai sztrájkok és a klímaváltozás elleni tüntetések Európa-szerte rámutattak, többé nem fogadjuk el az éghajlatváltozást okozó termelési gyakorlatokat" - mondta Tiago
Reis, aki azt kutatja, hogy milyen hatással van a nemzetközi kereskedelem a földhasználatra a termelő országokban.

FORRÁS: AFP/ANTONIO SCORZA
A Brazíliából az EU-ba 2011-ben importált marhahús és állati
takarmány előállítása például nagyarányú erdőirtáshoz
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Az erdőirtások nyomán egyre jobban összezsugorodnak az élőhelyek FORRÁS: AFP/LUNAE PARRACHO
Az EU évek óta tárgyalásokat folytat a Brazíliát is magában foglaló Dél-amerikai Közös Piaccal (MERCOSUR) egy szabadkereskedelmi övezet létrehozásáról - amely a világ egyik legnagyobbika lenne megalakulása esetén -, de a tárgyalások megrekedtek.
(Forrás: MTI/dpa)

A biodiverzitás kulcsa a pásztorok kezében
van
MOLNÁR CSABA 2019.04.27. index.hu
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Jövő héten tartja közgyűlését Párizsban az ENSZ biodiverzitással és ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi
platformja (IPBES), amelyben számos magyar kutató dolgozik.
Noha a testület elé tárandó jelentéstervezet még nem nyilvános, az egyik résztvevő magyar kutató, Molnár Zsolt szerint az
IPBES újra leteszi a névjegyét amellett, hogy a földi élet sokféleségének megőrzése csak a teljes emberiség - így a tudományos közösségen kívül álló hagyományos gazdálkodást folytató emberek - tudása által lehetséges. A magyar etnoökológus szerint a pásztorok közreműködése nélkül nehezebb megvédeni a sok hazai gyepterület életközösségét.
A megközelítés, miszerint a tudományos körökön kívül működő
emberek ismeretei is fontosak lehetnek bizonyos tudományosnak tekintett problémák megoldásában, ma még nem számít
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általánosan elfogadott nézetnek az akadémiai szférában. A
szembenállást Molnár Zsolt, a Magyar Tudományos Akadémia
Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója a felvilágosodás korára vezeti vissza. A felvilágosodás újradefiniálta a tudomány fogalmát, egyetemes tudásnak onnantól kezdve a tudósok által létrehozott ismeretanyagot tekintjük. Ezzel párhuzamosan a közemberek, a pásztorok, a halászok tudása leértékelődött, illegitimmé vált.

Az etnoökológus érvelése szerint a hivatalos tudománnyal
szemben a közemberek által létrehozott úgynevezett lassú tudás eredményei csak azután terjedtek el a világban, hogy azokat egy kisebb közösség már tesztelte, és az megbízhatónak bizonyult. Erre példa a búza elterjedése Európában. Amikor e gabona termesztése elterjedt térségünkben, arról a kis-ázsiai tapasztalatok alapján már tudni lehetett, hogy alkalmas az emberek élelmezésére.

EZEN ISMERETEK ETTŐL KEZDVE ELMARADOTTNAK TŰNTEK,
HISZEN AZ ÚJ TUDÁS ÉRTÉKELŐDÖTT MIND FÖLÉ.

A természetvédelemben már kiderült, hogy a tudomány és a
technológia létrehozott gyors tudás nem mindig válik be a természetben. A kilencvenes évek elejétől ezért elkezdett terjedni
az a nézet, miszerint a természetbe beleszülető ember ismeretei
újat, mást képesek hozzátenni az ökológiai tudásunkhoz. A kutatók feltették maguknak a kérdést, hogy például a pásztorok
miben ismerik másként a világunkat, ők hogyan voltak képesek
fenntartani a biológiai sokféleséget évszázadokon át. Nyilvánvaló, hogy sok dolog, amit mi most védünk, az az ő munkájuk
révén maradt fenn

Esztenázás (Tankó Tímár Tódor juhász, Gyimesközéplok)
Fotó: Molnár Ábel

- fogalmaz Molnár Zsolt. Itt közbevetjük, hogy talán azért nem
pusztítottuk már el sokkal korábban a természetet, mert régen
még nem voltak eszközeink tönkretenni azt, miközben a múltban is lerombolt az ember teljes életközösségeket. A kutató elismeri, hogy ebben van igazság, illetve az emberiség létszáma
sem volt elegendően magas a globális pusztításhoz, viszont az
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ökológusok az utóbbi évtizedekben sorra mutatják ki azokat a
gazdálkodási elemeket és a gondolkodásmód szerepét, amelyek megakadályozták, hogy a hagyományos gazdálkodók tönkretegyék a természeti környezetet. A kutatásokból az is kiderült, hogy csak akkor képes az ember egy erőforrást fenntarthatóan hasznosítani, ha már megtapasztalta a hiányát. Márpedig az évszázadok során az emberek tömegeinek nyílt alkalmuk
megtapasztalni a káros gazdálkodás következményeit.

Molnár Zsolt vizsgálja egy tehén legelését Kunpeszéren
Fotó: Molnár Ábel
Amikor a pásztor, majd a fiai is azt tapasztalták, hogy a korábban használt legeltetési technika tönkretette a legelőt,
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természetesen igyekeztek rajta változtatni, hiszen a megélhetésük, végső esetben a napi betevőjük múlott ezen.De ugyanez
a szemlélet a világ sok más hagyományos életmódot folytató
népcsoportjára is jellemző. Molnár Zsolt beszámol a kanadai
inuit eszkimókról, akik szándékosan nagyobb lyukú hálókkal halásznak, hogy a kisebb, fiatalabb halak megmeneküljenek, és így
a következő nemzedék fennmaradása biztosított legyen. Vannak ugyanakkor csalók, akik mégis kis lyukú hálókat használnak,
minden elérhető halat lehalászhassanak. De őket nyilvánosan
megszégyenítik, vagyis a közösség szabályozza azt, hogy lehetőleg senki se használja túlzottan az erőforrást. A lassú (azaz
tesztelt), hagyományos ökológiai tudás tudja, hogy milyen hatása van az emberi tevékenységnek a tájra, az élővilágra, a tudományos ökológia pedig az elmúlt 20 évben észrevette azt,
hogy van mit tanulnunk ezektől az emberektől. Különösen
azért, mert a hagyományos tudás sem avul el feltétlenül, hiszen
az is fejlődik, ott is születnek új ismeretek, és a tapasztalatok
fényében folyamatosan módosítják a tradicionális gazdálkodási
elveket is.
Az etnoökológus magyar példát is hoz arra, hogy amikor a modern természetvédelem semmibe veszi a hagyományos tudást,
az előrevetíti a kudarcot. Amikor a 80-as években először tettek
erőfeszítéseket arra, hogy megvédjék az alföldi rétek orchideapopulációit, azt találták ki, hogy a rétek kaszálásával várjuk meg
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azt, míg az orchideák elvirágoznak, magokat hoznak, és e magokat már elszórták. Ezzel a virágok szaporodását igyekeztek
segíteni. Csakhogy az eredmény sok helyütt éppen ennek fordítottja lett. A le nem kaszált füveknek ugyanis alkalmuk nyílt
megerősödni, és így a versengésben az orchideák fölé kerekedtek. Emellett a nyáron a gyökérben eltárolt, majd onnan a talajba kerülő tápanyag sem kedvezett az orchideáknak, amelyek
A GYENGE VERSENYTÁRSAKAT ÉS A RELATÍV TÁPANYAGSZEGÉNY TALAJT KEDVELIK.
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sokféleségre törekvő marhalegeltetés. Már ugyanis az emberi
szem számára szép rét, és az ott élő védett növények számára
otthonos rét. Ha le van kaszálva a mező, az nekünk szép egyenletesen zöldnek tűnik. Ellenben a legeltetett legelő foltos, egyes
helyeken lelegelték, másutt a marhák jobban meghagyták a növényeket, eközben trágyázzák a talajt.
Azt hittük, hogy ez rossz a növényeknek, pedig nem, nekik az az
ideális, ha mérsékelten legeltetik az élőhelyüket. Ez csak egyetlen példa arra, hogy hiába a tudomány jó szándéka, s hagyományhoz való visszatérés jobb megoldásokat is kínálhat
- érvel Molnár Zsolt.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a hagyomány definíciószerűen
jó. Sok esetben a tradíció egyenesen káros, főként akkor, ha
nem képes adaptálódni. „Fejlődés nélkül a hagyomány valóban
elavulttá és túlhaladottá válik, noha a természetes fejlődési sebessége lassabb, mint a tudományé.” A mai pásztorok ma már
mobilkommunikációt, műholdas távérzékelést is használnak a
hagyományos technikáik mellett.

Erdei sertéstartás a Száva-menti erdőkben (Šević Josif disznósgazda) Fotó: Molnár Ábel
Azóta kiderült, hogy nem is a korai kaszálás az orchideák szempontjából legjobb természetvédelmi kezelés, hanem a

Mindez elméletnek szép, de nem egyértelmű, hogy a laikus tudást hogyan lehet integrálni a gyakorlati, tudományos alapú
természetvédelmi erőfeszítések sorába. Az etnoökológus azonban nem ért egyet a laikus jelző használatával. „Ha a laikus tudáson azt értjük, hogy az illető nem ért a kérdéshez, akkor
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egyáltalán nem erről van szó. A hagyományos tudás hordozói
valójában specialistái a biológiai sokféleség megőrzésének, és
ha ezt beadják a biológus tudományos ismereteit, illetve a természetvédő gyakorlati tapasztalatát ötvöző tudáshalmazba,
abból olyan új vívmányok születhetnek, amelyeket egyenként
egyik szereplő sem tudott volna elérni. Ha elfogadjuk egymás
gondolatait és céljait, elérhetjük, hogy
A KORÁBBAN ELLENSÉGES VISZONYBAN LÉVŐ TERMÉSZETVÉDŐK ÉS GAZDÁLKODÓK EGYÜTT TUDJANAK MŰKÖDNI.”

Délutáni itatás Terkőben (György Tibor juhász, Csíki-havasok)
Fotó: Molnár Ábel
Molnár Zsolt és munkatársai tavaly a Science-ben megjelent tanulmányukban mutatták be azt, hogy például a tudomány és a
pásztorok eltérő módon értékelik a természet adományait, és
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hogy van mit tanulnunk egymástól. Ebben a cikkben amellett
érvelnek, hogy a hagyományos tudást nem átkódolva, hanem
eredeti valójában kell befogadnia a tudománynak és méltányolni a döntéshozóknak. Ilyenformán minden szereplő a saját
logikája szerint, a saját szemüvegén át vizsgálhatja az ember és
a természet viszonyát, és így tehetik közkinccsé a tudásukat. A
pásztorkodás nemcsak viszi a pénzt, hogy néhány védett növény fennmaradhasson, hanem lehet profitábilisan is csinálni.
Az etnoökológus kutatócsoportja kiszámította, hogy ha 200
marha van egy gulyában, akkor a pásztor tevékenysége legalább két pásztor bérét kitermeli. Hiszen kevesebb jószág hullik
el a nyári legelőn, a beteg jószágokat hamarabb észreveszi a
pásztor, és közben a borjak súlya is jobban gyarapszik.
Az IPBES közgyűlése két hét múlva fogja elfogadni a 2005 óta
első jelentést a globális biodiverzitás helyzetéről. Noha a pontos szöveget még nem fogadták el, a tervezet pedig nem nyilvános, Molnár Zsolt szerint a mostani jelentés legnagyobb vívmánya az lesz, hogy mára konszenzus alakult ki arról, hogy a
tudomány önmagában nem elég ahhoz, hogy megóvjuk létfeltételeinket itt a Földön. Több száz millió ember él a Földön, aki
a tradicionális módszerek révén viszonylag fenntartható módon használja az ökoszisztéma-szolgáltatásokat.
Az eredmények szerint tehát a pásztoroknak alapvető szerepük
van a gyepek sokféleségének megőrzésében, a szakma -
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legalábbis Magyarországon - mégis kihalófélben van. Molnár
Zsolt szerint ennek fő oka, hogy a gazdaság még nem fogta fel
a diverz ökoszisztéma által nyújtott szolgáltatások alapvető jelentőségét: nem veszi igénybe a kondás, csordás segítségét,
mert a nagyüzemi állattenyésztés hozza létre a húst és a tejet.
CSAKHOGY A PÁSZTOROK MUNKÁJA NEMCSAK ABBÓL ÁLL,
HOGY FELÜGYEL AZ ÁLLATRA.
A pásztorkodás Nyugat-Európában hiányszakmává vált, és az
utóbbi években a népszerűsége újra növekedésnek indult.
Franciaországban pásztoriskolák működnek, Spanyolországban
még a pásztornőknek is van országos szövetségük (akik kisebb
netes szenzációt keltettek, amikor a Youtube-ra feltöltöttek egy
Despacito-videót, lásd alább - M. Cs.). Vagyis más sok helyütt
rájöttek arra Európában, hogy a védett területeken, ahol sok
igen értékes gyep található mind a mai napig, amelyeket nem
lehet újravetni, műtrágyázni, ott legeltetni kell, ahogy teszik ezt
évszázadok óta.

(Borítókép: Csibi János felelőspásztor és fia, Csibi Gyula vezeti a
juhnyájat az erdélyi Csíkszeredához tartozó Csobotfalva közelében 2017. július 7-én. Fotó: Veres Nándor / MTI)
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